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বিশ্ধভারতা পানিব।া 

কার্তিক - পো ১৩৫৫ 

পালকি 
রবীজ্দরনাথ ঠাকুর 

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখান। 

নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে 
আয়ত তাঁর আসনে, 

ষোলো বেহারার কাধের মাপের ভাত্ায় । 

এ দিকে, এ কালের বরখাস্তকর। 

 নামকাটা অপমানের নানা দাগ 

তার সকল গায়ে । 

সে পড়ে থাকত দালানের বারান্দার 

এক ধার ঘেঁষে 

গেলামারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে । 
আমার তলিয়ে-যাওয়া ডুবসাতার ছিল ওরই গভীরে 

ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে । 

খুজে বের করার অতীত ছিলেম আমি 
এতেই ছিল আমার খুশি, 

এক মুহুর্তে পেরিয়ে যেতুম 
সতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে । 

বাইরে বাড়িভরা লোক, 

সামনের আডিনায় চলছেই আনাগোনা 

যখন আটটা ন”ট। বেলা, 

এই আভিনায় ভিখিরি জমেছে মুষ্টিভিক্ষার চালের জন্তেঃ 
প্যারী বুড়ি ধামা কীখে হাত ছুলিয়ে আনছে তরিতরকারি, 

বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে ছুখন বেহারা 

গঙ্গার জল ঘড়ায় ভরে 



৬৬ _.. বিশ্বভারতী পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ 

অন্দরমহলে তাতিনি যাচ্ছে 
নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওদ। করতে, * 

স্তাক্রা আসছে পাওনার দাবি জানাতে 

খাতাঞ্চিখানায়। 

পুরোনো লেপের তুলো ধুনতে 
এসেছে ধুন্ুরি-_ 

দেউড়িতে মাঝে মাঝে বাজছে ঘন্টা । 

আমি একলা, 

এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর । 

মনে মনে চলেছে সেই পালকি-_ 

বাহক নেই, পথ নেই 
দিনরাতের চিহ্নুহীন অবকাশে | 

বালকের ইচ্ছাত্রমণের বাহন এ পালকি, 
ও তাঁর গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ । 

আগের সন্ধেবেলায় 

বিঝি ডাকছিল বাইরের ঝোপে, 

রোঘে। ডাকাতের গল্প জমেছিল 

ায়াকীাপা ঘরে 

মিটুমিটে আলোতে 

দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ছড়ি । 

ছুটির দিনের জাছু লাগল । 

বিনা চলায় চলল আমার পালকি 

অদৃশ্য ঠিকানায় ভয়ের খোজে | 
নিঃহশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল 

বেহারাগুলোর হাইহছু'ই হাইন্ু'ই | 

ধু ধু করে মাঠ, 
বাতাস কাপে রোদ্ছরে, 

আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হী হী। 



দ্বিতীয় সংখ্যা পালকি ৬৭ 

দূরে বিক ঝিক করে কালিদিঘির জল, 
চিক চিক করে বালি-_ 

ডাঁঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটলধর। ঘাটের দ্রিকে 

প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ। 

এ অখ্যাত ভূবৃত্তাস্তে 
জমা হয়ে আছে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক 

গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে | 

এগোচ্ছি কাছে, ছুর ছুর করছে বুক, 

ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে । 

বাশের লাঠির পিতলরবাধানো আগাগুলো। 
দেখা যাচ্ছে হ্ুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে । 

কীধ বদল করবে বেহ'রাগুলো এখেনে, 

জল খাবে-_ 

তার পরে? 

রেরেরেরে রেরেরেরে । 

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল-_ এক ছুই তিন, 

এ কালের সময় এসে পড়ল 

পালকির পাঁজি ডিডিয়ে, 

চিৎপুর রোডে পাহারাওয়াল৷ 

দাড়িয়ে আছে গল্পটাকে মাড়িয়ে দিয়ে । 

ম্হপু 

২৪ এপ্রিল ১৯৪০ 

ইংরেজি ১৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মংপু-বাসের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের ছেলেবেলার স্থৃতিচিত্র 
গদ্যছন্দে প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রভবনে বক্ষিত পাঙুলিপিতে এইরূপ ছুইটি 
কবিতা আছে) 'পণলকি” তাহার অন্ততর। “ছেলেবেলা*র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদদের আরস্ভাংশ ও, ষষ্ট 

পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয় । -শ্রীনির্মলচন্্র চট্টোপাধ্যায় 



তানমেন ঘরানা 

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 

বাদশাহী আমল হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতে ভারতীয় সংগীতের ধারাকে গৌরবের সহিত 

বজায় রাখিয়াছেন তানসেনের “ঘরান।” অর্থাৎ পরিবার । তাই তানসেনের ঘরানার ও সেই বংশীয়দের 

সাধনার কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। এই বিষয়ে আমার জানাশুন! যাহা ছিল তাহা অন্ত্রও আমি 

তাহাতে, এবং পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দিবেদী “হিন্দুস্থানী কলচর ও সংগীত” নামে হিন্দুস্থানী-উ্দ. কাগজ 
নয়া-হিন্দের মধ্যে বসরাধিক কাল যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই এই প্রবন্ধে প্রচুর সাহাষ্য 
পাইয়াছি। ইহাদের সহায়তা বিনা এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইত না। 

আকবরের দরবারে বাবা রামদাস, তানসেন, ব্রজচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় গুণী ছিলেন। 

সেই ধুগে সিংহলগড়ের রাজা সমুখনপিংহ বাণার অসাধারণ গুণী ছিলেন। আকবর তাহাকে কোনে 

মতে বশ মানাইতে না পারিয্বা তাহার পুত্র মিশ্রাসিংহকে গোর করিয়া ধরিয়া আনেন ও অনেক কষ্টে 

সিংহকে শান্ত করেন। মিশ্রীসিংহও পিতার মতই বাণার গুণী ছিলেন। তাহার বীণাবাদছ্ধে অসাধারণ 

ওজন্িতা ছিল। 

তানসেনের জন্ম গৌড় ব্রাঙ্ষণ বংশে । তীহার পিতা মকরন্দ পাণ্ডে রেওয়ায় বাঘেল রাজা 
রামচন্দ্র দরবারী গুণী ছিলেন। তানসেন প্রথমে ছিলেন বুন্দাবনের বাবা হবিদাস স্বামীর শিশু, পরে 

গোয়ালিয়রের স্থফী ফকীর মহম্মদ ঘৌসের কাছে শিক্ষা নেন ও মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে 

তানসেন-পরিবারে এখনও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের অনেক আচার বজায় আছে । তাহা ক্রমে বল! াইতেছে ॥ 

মোটামুটি ১৫৩১ হইতে ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁনসেন জীবিত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, 

গত হাজার বছরের মধ্যে এমন গুণী জন্মান নাই । কবি হিসাবেও তানসেন অতিশয় মাননীয়। তাহার 

গানে হিন্দব্রা্ণৌচিত ভক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে । প্ুপদ-ভৈরবে তাহার গানে শিবের অপূর্ব সব বন্দনা 

দেখিতে পাই । 

মহাদেব মহাকাল ধুরজটা শূলী পঞ্চবূন প্রসন্ন নেত্র । 

পরমেশ্বর পরাঁৎ্পর মহাযোগী মহেশ্বর পরমপুরুষ প্রেমময় 

ভিন্ন ভিন্ন পথ যৈসে আত, সিদ্ধুরা পাত্র রহত মগন 

তানসেন এ হৈ-তৈদে ভিন্ন ভিন্ন মুরতি উপানত এ মহীসমুহ আবত | 

সরস্বতী বিষয়েও মিঞা তানসেনের একটি ঞ্ুঁপদ উদ্ধৃত করা যাউক। 

সরন্থতী মাত! হো বরদাঈ 

ব্রহ্মা বিঞুকী তো হৈ দুহাঈি'* 

বীচ সভা কে রহো সহাঈ 

দেত তোঁহে অব রাম দুহাঈ। সরম্বতী'., 
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হত 

* দরবারী শোভাযাত্রায় তানসেন 

শিল্পা মনোহর । আনুমানিক ১৬০৫ খুব চিত্রের উত্তর|ধেব র দক্ষিণ দিকে বাছাযন্্ হস্টে ভনসেন । 
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দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরানা | ৬৯ 

| দ্রীপাবলীর উত্সবে মিঞা তানসেনের বংশীয়ের। ন্বহস্তে গৃহ্প্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত করিয়! সরস্বতী- 
পূজায় বসিয়। এই ঞ্রুপদ্টিই গান কবেন। 

আবার মুসলমানী ভাবের পদেও তাহার গভীর অন্গরাগ দ্রেখ। যামম। সেইরূপ গানও উদ্ধৃত 
করা যাউক। 

তু অবযাদ করযে বন্দে 

আপনে অল্লাহ কো। 
জো কুছ ভল। হে! তেরো 

লা ইলাহ ইললিল্াহ্, মুহম্মদ রহলিললীহ, 
নবীজীক1 কলাম জবী। পর ধর লে বন্দে । 

তানসেনের গানেই দেখা যায় চারি প্রকারের এ্রুপদ ছিল। তাহার মধ্যে রাজা হইল “গোৌড়হার,” 

সেনাপতি হইল “খংডার,” মন্ত্রী হইল “ভাগুর,” বকপী হইল “নবরহার” | 

বাণী চারোকে ব্যোহার 

ুন লীজে হে! গুণীজন তব পাবে বিচ্যানার। 

রাজ! গোবরহাঁর, ফৌজদার খংডার, দীরান ডাগুর, বকসী নররহার । 

অচল সুর পঞ্চম, চল সুর রেখব, মধাম ধৈবত নিখাদ গংধার, 

সপ্তক তীন, ইক্কীন মুরছনা, বাঈস শ্রুতি, উনংচাঁস কুটতান, ত।নসেন আধার । (ক্রুপদ ভূপালী) 

ইহার মধ্যে তানসেনের রীতি হইল গৌড়হার। তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ বশীর । ইহা ধীরস্থির 
বলিয়া রাজা। মিশ্রাসিংহের রীতি ক্ষত্রিয়ের ওজন্বী রীতি, তাহাই সেনাপতি । ঠাকুর হরিদাসই ডাগুর 

(ঠাকুর), তাহার রীতি দীরান বা মন্ত্রী । 

মিশ্রাসিংহের বীণাতে ক্ষত্রিয়কুলোচিত বীরত্ব ছিল। তাই তাহা ছিল খড়গবৎ তীক্ষ। সেই 

বাণীর নাম খড়গবাণী বা খাণ্ডার-বাণী। মিশ্ীসিংহ তানসেনকে প্রভূত সম্মান করিতেন। কারণ 

তানসেন ছিলেন মিশ্রীসিংহের পিতার গুরুভাই । তানসেনের অন্ুবোধে মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্ত। 

সরস্বতীকে বীণা শিখাইতেন। এভাবে উভয়ে প্রেম হয় । মিশ্রীসিংহ তানসেনের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া 

মিশ্রী খা হন। পারসীতে “নবাত? অর্থে মিশ্ী। তাই নবাত খা নামেও তিনি পরিচিত। মিশ্র 
বংশে তানসেনের ষে দৌহিত্রধার। চলে তাহাতে ন্যামত খাঁ, সদীরং, অদারং প্রভৃতি বহু গুণীর জন্ম 
হইয়াছে। তানসেনের পুত্রগত ও কন্যাগত বংশের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইবে । ইহারাই সারা 

উত্তর-ভারতের সংগীতবিগ্যাকে বাচাইয়! রাখিয়াছেন। 

তানসেনের ধারায় চিরদিন বীণাধস্ত্রেরইে সমাদর । বীণাকে ইহারাও সর্বকলাযুক্ত, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
করিয়া লইয়াছেন। তানসেনের পুত্র ও কন্যার বংশ ছাড়াও ছুইএকটি প্রখ্যাত বীণকার-ঘরানা উত্তর- 

ভারতে আছেন। সেইরূপ এক বংশের শেষ গুণী সাদিক অলী খা রামপুর দরবারে উজীর খাঁর স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাদের আদিপুরুষ মাধব নামে ব্রাহ্মণ নাকি রাজা বিক্রমাদ্িতোর বীণকার ছিলেন। 
“মাধবানল কন্দলা” গ্রস্ত এ মাধবেরুই কথা । এই বংশেরই শিষ্য হরিদাস ও বৈজু বাওয়া। সাধক গুণী 

বৈজু কোনোদিন কোনো দরবারে ধরা দেন নাই । আকবর তাহাকে বহু চেষ্টারও বাধিতে পাবেন নাই । 



৭০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

সাদিক অলী খার পিতা মুশর্রফ খাও অপুর্ব গুণী ছিলেন। তাহার গুরু বন্দে অলী খার সমতুল্য 

গায়ক-বাদক নাকি কেহ দেখেন নাই । তাহারা সবাই সাধক-বৈজুবাওয়ার ধারার. শিক্ষা পাইয়াছেন। 

এই সব গ্রণী অতিশয় উদার ও মুক্তপ্রাণ, সাম্প্রদায়িক কোনো সক্ীর্ততার ধার ইহার! 
ধারিতেন না। ইহারা যেমন মুক্তপ্রাণ তেমনি মুক্তহস্ত। অনেকের আয়ও বেশি ছিল না। তাই 
ইহারা প্রায়ই খণ করিতে বাধ্য হইতেন। খণ করিতে গেলে যদি কিছু বাধা রাখিতে হয়; তবে 

বাধা রাখিবার মত ইহাদের ছিলই বা কী? বিত্বের মধ্যে তো এক রাগরাগিণী। তখনকার দিনে বানিয়ারা 
কোন্ কোন্ বাজা-বাদশার প্রিয় কোন্ কোন্ বাগ, তাহার খবর রাখিতেন, এবং সেইসব বাগ বাধা 

বাখিয়! গুণীদের কর্জ দিতেন। দরবারে সেই রাগের ফরমাইস হইল, কিন্তু গুণী বাজাইতে অক্ষম । এমন 

অবস্থায় দরবারের লোক আসিয়া নগদ টাক! দিয়া রাগরাগিণী ঝণমুক্ত করিলে গুণী তাহ বাজাইতে প্রবৃত্ত 

হইলেন । এইরূপ ঘটনা তখনকার দিনের বিবরণে পাওয়া যায় । 

যে সব গুণীদের কথা বলা হইতেছে ইহারা উত্তর ভারতের। দক্ষিণ ভারতের গুণী ও 
»বীণকারদের ধারা স্বতন্্র। ত্যাগরাজ প্রভৃতিদের প্রভাব সেই দেশে । সেখানকার সঙ্গমেশ্বর শান্তা 

প্রভৃতির বীণাও অপূর্ব বস্তু । সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুদিন শাস্তিনিকেতনে ছিলেন। তাহার বীণাতে যেন 

অস্তবাত্মা কথা বলিত। 

তানসেনের বংশের কথা বলিতে গেলে তাহার পুত্রদের ধারা এবং কন্তা সরস্বতীর ধার! বলিতে 

হয়। দুই ধারাই সংগীতে সমান সিদ্ধহস্ত। তানসেনের পুত্রগত ধারা প্রধানত রবাবে ও বীণায় প্রবীণ। 

তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম বা মকরন্দ পাণ্ডে । তানসেনের নাম ছিল রামতন্থ পাণ্ডে । খ্রীর নাম 

প্রেমকুমারা । তীহাদের চাবি পুত্র ও এক কন্যা সরন্বতী। মিশ্রাসিংহের সঙ্গে সরম্বতীর বিবাহ হয়। 

তানসেনের চারি পুত্রের নাম সুরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাল সেন। স্থরৃত সেনের পুত্র 

মেহসেন বা মহাসেন, তাহার পুত্র স্থধীন সেন বা স্থহীল সেন। মতান্তরে সুরত সেনের পুত্র হ্ুহীল সেন ও 

ন্ববীন দেন। দ্বিতীয় পুত্র শরৎ সেন নিঃসন্তান। তৃতীয় তরঙ্গ সেন বা তানতরঙ্গের নামই আইন-ই- 

আকবরীতে দেখা ঘায়। চতুথ পুত্র বিলান খায়ের ধারাই বহুদিন চলিয়াছে। তীহার পুত্র উদয় সেন ও 

দয়াল সেন। উদয় সেনের পুত্র করীম সেন। করীমের পুত্র স্থঘর খ! ও রাগরস খা। কনিষ্ঠ বাগরসের 

পুত্র নসীত থা দেতারের “মপীত খানী” ঢঙের প্রবতক। এখন এই ঢঙই স্ব-গুণিজন-মান্ত ও অতুলশীয়। 

তাহার পুত্র বাহাছুর খার সন্তানের কথা জানা নাই। কবীমের বড় পুত্র স্থঘর- খার পুত্র 

হসন খা। 

হসনের পুত্র গুলাব খা । গুলাব খা (তানসেনের কন্যাবংশজ) বিখ্যাত সদারঙ্গের বন্ধু ছিলেন । 

গুলাবের তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খা ও জীবন খা । তৃতীম়ু পুত্র জীবন খাঁর ছুই পুত্র বাহাদুর খা ও 

হয়ুদর খাঁ। বাহাছুর খা বিষুপুরের রাজার আশ্রয় লন ও বাংলা দেশে সংগীতধার। বিস্তৃত করেন। 

হয়দর খা! ফকীর হইয়া যান। ইহার শিশ্দের মধ্যে ফকীরী সাধক এক বংশ কানপুবেব কাছে কালপীতে 
এখনও আছেন । লক্ষৌর নবাব অলী এই বংশের বড়ই ভক্ত। গুলাব খার দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান খার 
বংশ নাই। জোষ্ট পুত্র ছজ্জ খার দিগ্বিয়ী তিন গুণী পুত্র, জাফর খাঁ, প্যার খা ও বাসিত খাঁ । ছজ্জু থার 

ছোন্ট এক কন্যা ছিলেন। তাহার পুত্র বাহাছুর খ| নিঃসন্তান। ছজ্জ খার দ্বিতীয় পুত্র মহাগুণী প্যার খাও 
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নিঃসস্তান। তৃতীয় পুত্র বাসিত খার তিন পুত্র। তাহাদের মধ্যে জঞোষ্ঠ পুত্র কাসিম আলী খারও এক 

কন্যা। বীণকার অমীর খীর সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়। 
জাফর খা, প্যার খা ও বাসিত খা তিনজনেই অসাধারণ গুণী। প্রপদে আলাপে যন্ত্রবাদ্যে ইহাদের 

তুলন! নাই। জাফর ও প্যার খা পিতা ছজ্্ব খার শিষ্য । বাসিত খা ছিলেন নিঃসন্তান কাকা জ্ঞান খার 

পালিত পুত্র ও সাকরেদ। জ্ঞান খ বাসিতকে ন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে যোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন। এই 
তিন ভাই রবাবে ও বীণায্স সমান ওস্তাদ । তানসেনের কন্তাবংশীয় বিখ্যাত গুণী নির্মল শাহের ভাই-পে' 
উমরাও এই তিনভাইয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। এই চারিজনের শিক্ষা-দীক্ষা-আনন্দ একত্রে চলিত। 
কাশীর মহারাজার কাছে সকলে সমবেত হইতেন। নির্মল শাহের ঘরানার অনেক শুপ্তবিদ্যা এই তিন 

ভাই নির্মল শাহের কাছে লাভ করেন । 

এখন তানসেনের যে ধারা কন্ঠ! সরম্বতীর সন্তানের মধ্যে দিয়! বিস্তৃত, তাহার কথা বল যাউক। 

পরম গুণী অতুলনীয় বীণাবাঁদক রাজ! সমৃখন সিংহের পুত্র অদ্বিতীয় বীণকা'র মিশ্রীসিংহ কলাগুরু তানসেনের 
কন্যা সরম্বতীকে বিবাহ করেন ও তখন ইহার নাম হন নবাত খা। ইহাদের বংশে বড় বড় গুণী বীণকার 
জন্মিলেন। ইহাদের অষ্টম পুরুষে অপরূপ কলাবিৎ ন্ামত খাঁর জন্ম। ইহারই চলিত নাম সদারং। 
সদীরং ছিলেন বাদশাহ মহম্মদ শাহ রংগেলীর দরবারে বীণকার। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে তখন 

তানসেনের পুত্রবংশীয় গুলাব রায় ছিলেন গায়ক। গুলাব বায় হইলেন তানসেনপুত্র বিলাস খাঁর পঞ্চম 

পুরুষ, দরবারে বীণকার খলিয়! হ্যামত খাঁর স্থান ছিল গায়ক গুলাব রায়ের পশ্চাতে । তখন কলাবিদ্যায় 

হ্যামতের তুলনা নাই । এই ছুঃখে ন্যামত খা দরবার হইতে কিছুকালের জন্য বিদার লইয়া কয়েকটি ভিথারী 
ছেলে বাছিয়। লইয়া! তাহাদের ছুই বৎসর অক্লান্ত সাধনায় গান শিখাইলেন। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে 

সেই ছে্লদের গান শুনাইলে সকলে মুগ্ধ হইলেন। ন্যামত খা ঞ্ুপদের বদলে সহজতর খেয়াল ছেলেদের 

শিখাইয়াছিলেন। এতদিন খেয়ালের কদর দরবারে ছিল না। লোকগীত হিসাবেই তাহা চলিত । 

এইবার নূতন রীতির এই গান প্রুপদ্ হইতেও বেশি পছন্দ হওয়ায় খেয়ালের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। আর 
ছুই বসরে গায়ক রচন! করায় ন্তামতের স্থানও গায়ক গুলাব রায়ের সমান হইল। ন্যামত খাকে সদারং 
নাম উপাধিরূপে দেওয়া হইল । ইহার পরে সব গানে ম্বামত নিজের নাম সদ্দারঙ্গ বলিয়া উল্লেখ 

কনিয়াছেন। সদারঙ্গের ধাবায় ক্রমে শত শত নৃতন নূতন খেয়াল রচিত হইতে লাগিল। এ্ুপদের 

একাধিপতা আর বুহিল না । তাহার সঙ্গে এই নবাগত রীতি খেয়ালের স্থানও স্বীরূুত হইল । 

সদারঙ্গের পুত্র ফিরোজ খা বা! অদীরঙ্গ এবং ভূপতি খা! বা মনরঙ্গ। 

স্দারঙ্গের পৌত্র জীবনশাহ এবং প্যার খাঁ। এই ছুইজনেই সংগীতসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। এই 

প্যার খা “উৎগল কট” বা আও্ল-কাট। বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে গাড়ীচাপা পড়িয়া তাহার ডান 

হাতের তর্জনীটি কাটা যাঁয়। বীণা বাজাইতে এই আঙ্লেরই প্রয়োজন । তাই প্যার থাকে গায়কী 

গানই শিক্ষা দেওয়। হয়। গায়কী বলিতে ঞ্রপদ ধামারের কলাবতী অংশ বুঝায়। ইহার দাদা জীবনশাহ 

বীণায় সিদ্ধহস্ত হইলেন । অথচ ইনি বীণা বাজাইতে অক্ষম, তাই ইহার মনে এমন ছুখ হইল যে ইনি 

মৃতপ্রায় হইলেন। তৃখন পিতা! মনরঙ্গ ও জ্যাঠা অদারঙ্গের বড় দুশ্চিন্তা হইল। তাহারা কাঠের আঙুল 

প্যার খার হাতে পরাইয়। তাহাতে মের্জাব চড়াইলেন। গানের জন্য রাগ-পরিচয় তো ইহার পূর্বেই ঘি | 
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এখন বীণায় ইনি অপূর্ব শক্তি লাভ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহী দরবারে এই আঙ্ল-কাটা প্যার খাঁ-ই 
বীণকার হইলেন+ কিন্তু চল্লিশ বসর বয়সেই প্যার খাঁ পরলোকগত হূইলেন। তাহার পরবে 
জীবনশাহ হইলেন দ্রবারী বীণকার | 

জীবন খাঁ শুধু কলাবিৎ ছিলেন না, তিনি যোগ প্রভৃতি সাধনাতেও অগ্রর ছিলেন। তাই 
তিনি শাহ নামে খ্যাত হন। 

বাদশী রংগেলীর পরে দিলীর বাদশাহীর ছুরবস্থা বাড়িতে লাগিল। গুণীদের আর আশ্রয় রহিল 
না। তীহার! চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িতে লাগিলেন। শাহ আলম বাদশার পূর্বে তানসেনবংশীয় ছজ্জু 

খা ছিলেন রবাবী, এবং ঞ্ুপদ গায়ক ছিলেন তাহার ভাই জ্ঞান খা ও জীবন খাঁ। ইহাদের বংশকে 
“দটিয়ালী” পরিবার বলে। তখন বীণকার ছিলেন আউ,ল-কাট1 প্যার খা; জীবনশাহ। বড় বড় এত 

গুণীর সমাবেশ আর কখনো কোথাও দেখা যায় নাই। 

দিল্লীর বাদশাহীর ছুরবস্থা ঘটিলে তানসেনপরিবারের কেহ কেহ গেলেন রাজপুতানায় হিন্দু 

রাজাদের দরবারে, কেহ গেলেন .কাশীরাজের আশ্রয়ে । উদয়পুরে ঞ্ুপদীরা এবং গোয়ালিয়রে ও 

রেওয়াতে খেয়ালীরা আদৃত হইলেন । কাশীতে গেলেন র্বাঁবারা, সেতারীরা গেলেন জয়পুরে, বীণকারের৷ 
গেলেন রামপুরের নবাবের আশ্রয়ে । কাশী, অযোধ্যা, গয়া, বেতিয়া, বীকুড়া, বিষুপুর পযন্ত গায়কেরা 

ছড়াইয়া পড়িলেন। ইহাদ্রে “পুরুবিযা” বলে। রাজপুতানা, রামপুর, গোয়ালিয়রের তানসেনী 

পরিবারকে “পশ্চিমা” বলে । 

জীবনশাহের ছুই পুত্র, রসবীন খাঁ ও নির্মলশাহ । নির্মলশাহ ছিলেন অতিশয় উচ্চদরের 'গুণী। 
রসবীন বাল্যকালে নাকি বড় উচ্ছজ্খল ছিলেন । পরে অন্ৃতাপে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হন। গুরুজনধের 
তিনি বলিলেন, এই জীবনে কাজ কী? পরে গুরুজনদের আশ্বানে বাণার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন 

ও অচিরে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহাকে মিশ্রীসিংহের অবতার বলিয্না ছোট নবাত খ৷ 
ব্লা হইত । 

নির্মলশাহের বিষয়ে পরে আরও বল হইবে । তাহার ছুই পুত্র, অমীর খা ও রহীম খাঁ। 

অশীবের পুত্র ব্রজীর খা ও ফেজ আলী খা। বূজীর খার বিষয়েও কিছু ভালো করিয়| বলা দরকার । 

বজীর খার পুত্র নজীর খাঁ, রসীর খা, সগার খা। নজীর খার পুত্র ঝন্মন খা, দবীর খা ও দিলদার খাঁ। 

দবীর থা এখনও জীবিত এবং কলিকাতায় তানসেনী সংগীতের বড় গুণী। রেডিওর মারফতে ইহার 
পরিচয় এখন অনেকে পান । 

স্থরসিংগার-গুণী বাহাছুর সেন খার সন্তান ছিল নাঁ। তাই তিনি রামপুরে থাকিতে আপন 

সকল বিদ্যা বজীর খাকে দিয়া যান। ব্জীর খা সংগীত ছাড়াও শ্রদ্ধার সহিত যোগশান্ধ পুরাণাদি, 

গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ত্রাঙ্মণপপ্ডিতের কাছে শিক্ষা করেন। ইহার রচিত যেসব গীতিনাট্য 

(০118) আছে তাহা অভিনয় করাইয়া দেখিলে লোকে ইহার গীতশক্তি বুঝিতে পারিবেন । ইনি 

ভক্তদের কাছে বৈষ্ণবসাহিত্য শিখিয়া ব্রজভাষায় ভালো কাব্য রচনা করেন । 

হয়দর অলী ছিলেন ভিলসীর জমিদার । তিনি ব্জীর খাকে পুত্রবৎ স্বেহ্বে রাখেন । কিছুকাল 

পরে.ব্রজীর খা কাশীতে আসিয়া সাদিক অলী ও নিসার অলীর কাছে আরও কিছু কলারহস্য শিখিয়া 
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লইলেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সম্থান্ত মুন্সীজীর কাছে বৃহিলেন। - মহারাজা 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তার]প্রসাদ ঘোষ, বাজ ছুনী শীল, যাদবেন্্রবাবু প্রভৃতি সঙ্গেও ব্জীর খার ঘনিষ্ঠ 

যোগ ঘটিল। ব্লজীর থা আট বৎসর এ দেশে থাকিয়া বাংল! বলিতে পারিতেন। পেশাদারী কলাবতদের ' 

সহজে তিনি কিছু দ্রিতেন না বলিয়। লোকে তাহাকে অহংকারী বলিত। বড় বড় বৈঠকে তিনি 

স্থরসিংগার বা বীণা বাজাইতেন। একবার গোবরভাঙায় জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায়ের বৈঠকে এক আসনে 

ছয় ঘণ্টা টাদনী-কেদারা বাগ তিনি শুনাইয়াছিলেন। যিনি সেই কলা-আলাপ শুনিক়্াছেন তিনি 

কখনও তাহা ভুলিবেন ন1। | 

বজীর খা কর্ণাটা. বা দক্ষিণী বীণরীতিও জানিতেন ৷ তারাপ্রলাদ ঘোষ, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতিকে তিনি রুদ্রবীণা শেখান। তাহার পর রামপুর হইতে ভাক আপিলে ইনি সেখানে যান। 
নবাব হামিদ অলী ইহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন । 

মৈহরের বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন ও গোয়ালিয়রের দরবারী ওস্তাদ হফীজ অলী খ 

স্বরোদীয়। ব্জীর খাঁর শিন্ভ। আলাউদ্দীনের বাড়ী পূর্ববঙ্গ ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট শিবপুর 
গ্রামে। ইহারা জাতিতে “নট” অর্থাৎ বাছ্যকর। নটেরা নামে মাত্র মুসলমান । আসলে ইহাদের মধ্যে 

হিন্দু আচার-বিচারই বেশি । ইহাদের মধ্যে গুলমহম্মদ, আফতাবউন্দীন প্রভৃতিরা বাউল ভাবের সাধক । 

আফতাবুদ্দীনের ছোট ভাইই হইলেন এই আলাউদ্দীন। ইনি ছিলেন অতি গরীব । 
কলিকাতা আসিয়। অতি কষ্টে সংগীত শিক্ষা করিতেছিলেন। ব্জীর খা কিছুতেই এই দরিদ্র 

শিক্ষার্থীর প্রতি প্রপন্ন হইলেন না৷ । তাই আলাউদ্দীন বছরের পর বছর ব্জীর খাঁর দরবারে ধন্না দিয় 

পড়িয়! রহিলেন। পরে যখন বলজীর খা রায়পুর গেলেন আলাউদ্দীনও পিছে পিছে গেলেন । সেই 

অচেনা অজানা স্থানে আলাউদ্দীনের দুঃখের অন্ত ছিল না । বহুকাল পরে ব্রজীর খা প্রসন্ন হইয়া 

আলাউদ্দীনকে গ্রহণ করিলেন ও আঠার বৎসর তালিম দ্রিলেন। এখন ব্জীর খার বিগ্ভার শ্রেষ্ট 
অধিকারী আলাউদ্দীন । তিনি এখন সর্ববাদ্যবিশারদ । ইহার সঙ্গে বজীর খার শিষ্ক আর একজনের 
মাত্র নাম মনে আসে । তিনি বিখ্যাত শ্বরোদীয়া হফীজ অলী। 

ব্লজীর খার শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত ভাতথণ্ডে, রাজ। নবাব অলী, রবাবী মহম্মদ অলীর নাম 

উল্লেখযোগ্য । ভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী *গীতপদ্ধতি ছয় ভাগের ধুপদ স্বরলিপির বহু বস্তই ব্লজীর খার 

কাছে পাওয়া । প্রথমে বজীর খা ভাতখণ্ডেকে এইসব স্বরলিপি কিছুতেই দ্রিতে চান নাই । পরে 

ভাতখণ্ডের সাধনা ও প্রতিভার মহত্ব দেখিয়! বজীর খাঁ প্রসন্ন হইলেন ও অজন্র সম্পদ দিলেন । 

ভাতখণ্ডে শোনামাত্রই স্বরলিপি কবিতে পারিতেন। এই গুণ তাহারই শিশ্ত শ্রীকুষ্ণরতনস 

জনকরেরও আছে। একবার লক্ষৌর বিখ্যাত বুদ্ধ গুণী খুর্শেদ অলীকে সংগীত-বিদ্যার-মহাপীঠ মরিস 

কলেজে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় । তখন তাহার ব্ুয়স হইয়াছিল একশত বংসর। তিনি আলী শাহের 

দরবারী। স্বরলিপিতে যে ভাল ভাল সংগীতবস্ত ধরা পড়ে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। থুর্শেদ 

আলী গাহিতেছেন আর গ্রীরুষ্জরতন জনকর গোপনে তখনই স্বরলিপি করিয়া চলিয়াছেন। 
খুর্শেদ অলীর গান শে [ফণ্হইতেই তীহাকে স্বরলিপি হইতে সেই গান শোনানো হইল। তিনি স্বরূলিপির 

গান শুনিয়। বিস্মিত হইলেন । 
চ 
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ফ্রপদা্দি গানের স্থির অংশকে বলে নায়কী। তাহার উপর কলাবিৎ যে আপন কলায় স্বছন্দ 

লীল! দেখান তাহী গায়কী। এই গায়কীও যে স্বরূলিপিতে কাধা যায় তাহা দেখিয়। খুর্শের ৪ 

বলিলেন, “একী ভূতের কাণ্ড ! এরা মানুষ না ভূত !” 

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাহার হিন্দস্থানী সংগীত পদ্ধতির চতুর্থ ভাগে ধাহাদের কাছে তাহারা সব 
বস্তু পাইয়াছেন এমন বহু ওন্তাদের নাম করিয়াছেন (পৃ৬)। তাহাদের মধ্যে তানসেনের পুত্রধারার 
শেষ গুণী মহম্মদ অলী খাঁ (বাসিত খাব পুত্র) এবং কন্তাধারার এই ব্লজীর অলীকে আপন গুরু বলিয়াই 
ভাতখণ্ডে স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও বহু মুসলমান গুণীদের নাম এই গ্রন্থে আছে । যথা 
রামপুর পতি হামিদ অলী খাঁ, সাহেবজাদা সআদত অলী খা, খা সাহেব মুহম্মদ অলী, বাসিত খা।' 

রায়পুরী, উজীর খা রায়পুরী, অমীর খা রায়পুরী, মনরংগ পরিবারের মুহম্মদ অলী খা .(কবি বালী, 

জয়পুরী),. বৈরাম খার শিষ্য হায়দর আলী খা, বরোদার ফৈয়াজ খা, রংগেলী পরিবারের বরোদার অমীর 

খা জেলতরঙ্সী।। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়রের পীর ব্কৃস, নখন খা, বোহ্বাইয়ের আবদুল্লা খাঁ, মিরাজ 

প্রভৃতি স্থানের বহু হিন্দু ওন্তাদের নামও আছে। মুসলমানদের পক্ষে যদিও সংগীতসেবা নিষিদ্ধ তবু 

সংগীতের ব্ড় বড় সাধক প্রায় সবই মুসলমান । 

পণ্ডিত ভাতথণ্ডে ও বাঁজা নবাব অলীর গুরু এবং তানসেন-বিলাসখার বংশধর মহম্মদ অলী খাঁ 

বিশ বৎসর পূর্বেও জীবিত ছিলেন । ইহাদের বংশে লবাই রবাবে প্রবীণ । 
জাফর খার শ্থরসিংগারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এমন অপূর্ব যন্ত্রের শেষ মহাগুণী ছিলেন, 

ছম্মন সাহেব, বায়পুরের নবাব সয়াদত অলী খাঁ। এখনকার দিনে বাংলায় শুধু আলাউদ্দীন ও 
বীরেন্্রকিশোর বায় চৌধুরী এই আসল স্থরসিংগার শুনিয়াছেন এবং আপন জীবনে তাহা রাখিয়াছেন। 

হ্যামৃত খাঁ ও বাদশা মহম্মদ শাহ রংগীলীর রচিত বহু খেয়ালের স্বরলিপিই ভাতথপ্ডের গ্রন্থে 

মেলে। কিন্তু তাহাদের রচিত বহু ঞুপদ ধামার ঘরানার বাহিরে এখনও ধায় নাই । ন্বামত খা আপন 

সম্তানদের গ্রুপ ও আলাপচারী শিখাইলেও তাহ! তাহাদের দরবারে গাহিতে দিতেন না। সেই 

বংশীয় মহম্মদ দবীর খাঁর কাছেও এই সব খবর পাওয়া ঘায়। 

তানসেনী ঘরানার কলাবতদের অর্থ ও ন্নেহের বিষয়ে উদারতার সীমা নাই । কিন্তু সংগীতের 
বিষয়ে তাহাদের কপণ যনোবৃত্তির প্রশংসা করা যায় না। তবে তীহাদের মধ্যেও তানসেনের কন্তাবংশীয় 

নির্মলশাহের উদারতা বিম্ময়কর। ইহার পূর্বে ঘরানার কোনো “খাস” বস্ত বাহিবে যাইতে পাষে নাই | 

ইহার এরুপদী শিত্তধারাতে ছিলেন মহনীয়কীতি সুসর্রফ খাঁ। এইট যুগের সর্বাপেক্ষা বড় প্রুপরী উদয়পুরের 
আলাবংদে খা ও তাহার পুত্র নপীরুদ্দীনও নির্মলশাহের শিল্কাধারাতে | ১৯২৪ সালের লক্ষৌর সংগীত- 

মহাসম্মেলনে বাপ-বেটা ছুইই উপস্থিত হন। ইহার] আলাপে সকলকে ছুই প্রহর পর্যস্ত স্তন্ধ 

রাখিয়াছিলেন। ছম্মন সাহেব, ভাতথণ্ডে ও রাজা নবাব অলীর উদ্যোগেই এই মহাসম্মেলন হয়। 

খেয়ালী শকর মস্কিন খাঁও নির্ধলশাহের.শিষ্ক । গত শতাব্দীর বীণাগুরু বন্দেআলী খা ও স্ববোদীয়া 
মৃরাদ খা এবং হফীজ অলী নির্জলশাহেরই খেয়ালীশিষ্য পরম্পরায় । সেতারী ইমদাদ ও তাহার পুত্র 
ইনায়ত খাও এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত। হয়তো নির্মলশাহ পুত্রহীন ছিলেন, বলিয়াই এতটা উদার 
ছিলেন । 
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নির্মনশাহের ভাইপো! উমবাও খীও বহু যোগ্য যোগ্য শিল্প করিয়াছিলেন। উজীর কুতবুদ্দৌল! 

এবং গোলাম মহম্মদ খর নাম বহুখ্যাত। খুব বড় একপ্রকার সেতাবেই নির্মলশীহ কুতুবুদ্দোলাকে 

বীণার আলাপ শেখান। তাহাই পরে স্থরবাহার নামে খ্যাত হয়। স্রুবাহারে সঙ্জাদ মহম্মদ খা, 

ইমদাদ খা, ইনায়েত খা একেবাবে চুড়ান্ত কীন্তি দেখাইয়া গিয়াছেন । সঙ্জাদ মহম্মদ খ। ব্হুদিন রাজ। 

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে ছিলেন। 

উমরাও খার ছুই পুত্র, অমীর খা ও রহীম খা। অমীর খার শিশ্বা কাশীর মিঠাইলাল ও 

মির্জাপুরের পণ্ডিত জোখুরাম। আমরা বাল্যকীলে কাশীতে বড় বড় নজলিসে মিঠাইলালের বাদ্য শুনিয়। 

সভান্দ্ধ লোককে স্তদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছি। বড় মিঞা বা আলী মহম্মদ মিঠাইলালের বীণাপগুরু 

ছিলেন। আমীর খার্ পুত্র ব্রজীর খ। আরও খ্যাতি লাভ করেন। ইহার কথা অন্থাত্র বল হইয়াছে। 

বজীর খার শিষ্য রায়পুরের নবাব ও রা নবাবালী। পণ্ডিত ভাতথণ্ডে_ ঝিনি সর্বভারতে ভারতীয় 

ংগীতকে বিস্তৃত করিলেন তিনিও ব্রজীয় খার্ শিল্কু। 

জাফর খ। বহুদিন রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে ছিলৈন। মহারাজা ছিলেন 

জাফর খার শিষ্য । জাফরের ভাই প্যার খা রেওয়াতে মাঝে মাঝে থাকিলেও বেশি থাকিতেন বেতিয়ার 

মহারাজ! নন্দকিশৌরজীর কাছে। ইনি বহু নৃতন এরুপ রচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কথক গায়ক 

ভকৃভাবরজী, শিব নারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি প্ুপদ্গায়কদের অগ্রগণ্য । কলিকাতার বিখ্যাত 

ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারামণ মিশ্রেরই শিল্ু | রাধিক। গৌসাই ছিলেন গুরুপ্রসাদের শিষ্ত | প্যার 

খা বেতিয়ার মহারাজা নন্দকিশোরকে আপন ফ্রুপদ বিদ্যার নকল সম্পদ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। 

গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদীজী তাহার 'বিবাবী থানদান প্রবন্ধে লেখেন, “আমাদের চৈতী, কজলী, 

লাব্রণী, ঝুমর, ফাগ প্রভৃতি রাগ শানলেই হৃদয়মন ত৭ ও মুগ্ধ হয়। এই সব রাগে আমাদের সমস্ত 

বয় অপরিসীম আনন্দে ভরিয়া ওঠে ও সমগ্র আত্মা উদাস হইয়া রসবন্থায় বহিয়্া যায়। দেশের ভূমি এবং 

দেশীয় প্ররুতিৰ উপরই এই সব বাগ প্রতিষ্িত। গুণীর্দের মন্তিক হইতে ইহাদের উদ্ভব নহে। ইহার! দেশের 

মাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ শান্স এইসব দেশজাত বস্তদের দেশি বলিয়। বিদায় করিয়া দিয়াছে ।”১ 

তিনি আরও বলেন, ভৈরব, শ্রী, মালকোষ, বসন্ত প্রভৃতি সাত আটটি বুনিয়াদী রাগরাগিণীর 

যোগবিয়োগেই বাকি সব রাগরাগিণীর উৎপত্তি, বিশেষত মুনলমান যুগের রাগরাগিণীদের। কাফী, 

পিলু, জিল্ফ. সাঁজগিরী, তিলককাযোদ, জঙলা, জয়জয়ন্তী, গারা, ঝিঝৌটী, বিহারী, সিংদূরা প্রভৃতি 

রাগের এই রূপেই উদ্ভব হইয়ীছে ।* 

কাফী রাগের ধুনের সঙ্গে দেশি হোলির ধুন হুবহু মেলে । আমীর খুসরুই ইহাকে রাগের রূপ 

দিলেন। মহম্মদ শাহ বংগীলীর সময় তাহা বড় বড় রাগের সমান মান্য হইয়া উঠিল । খুসরুর স্থষ্ট ইমন 

রাগে আজ বীণকরেরা! মুগ্ধ, কত ঞ্রুপদ্র ইমনে রচিত। এমন করিয়াই জয়জয়ন্তী ও জিল্ফ. কত উচ্চেই 

না উঠিল। এখন জয়জয়স্তী কানাড়ার পাশে এবং জিল্ফ, তোঁড়ি বাঁ আশাবরীর পংক্তিতে আসন 

লইয়াছে।৩ 

পা পপ পি পচ ০- ৩ ভা পি পাও ইরা 

১. নয়। হিন্দী জানুয়ারি ১৯৪৮, পূ ৫২। ২ প্র ৩ এ, পু ৫৬ 



৭৬ _ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

দেশি ধুনের বুনিয়াদেই আমাদের অধিকাংশ রাগের স্ৃষ্টি। প্যার খা, উমরাও খাঁ, অমীর খা ও 
রহীম খার আমলে এই বিদ্যা! তানলেনের পরিবারের বাহিবেও ছড়াইতে লাগিল +৪ 

তিলককামোদ তো হিন্দুস্থাণী সংগীতের এক বিখ্যাত ও অকিক্গন্দর রাগ। - ইহা কোন পুরাতন 
শা্তীয় রাগ নহে। রবাবী ওস্তাদ প্যার খা এই রাগের প্রবত্ক। তানসেনের পরিবারের রক্তের মধ্যে 
সাধনার জন্ত একটা ব্যাকুলতা ও তাপসজনোচিত ভাব আছে। প্যার খা শেষরাত্রিতে উঠিয়] 
নির্জনে আপন ধ্যানের জন্য অরণ্য ও গ্রামের দিকে চলিয়! যাইতেন। একদিন পর্বতের তলদেশে এক 

আভীর-পলীর পাশ দিয়! প্যার খা চলিয়াছেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, গ্রামকন্ারা জত! 

পিশিতে পিশিতে গান করিতেছে । | 

জঁখাতা পেশাকারিণীদের গানের স্থুর প্যার খাকে মুগ্ধ করিল । তিনি স্থর্যোদয় পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়1 
অন্ধকারে দ্রাড়াইয়া এই গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন এ গ্রাম্যগানে বেহাগ, কামোদ এবং 

সোরট বা! দেশের মত তিনটি পুরাতন শাস্বীয় রাগের অপুব সংমিশ্রণ “ইস দেহাতী ধুনমে বিহাগ 
'কামোদ ওর সোরট য়া দেশ এসে তীন পুরাণে শাঙ্জী রার্গোকা বড়ী হ্বন্দর মিলাবট ঠৈ১১। 

তিনি স্থরটি গুন গুন করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন এবং কয়দিনের সাধনায় সুবটিকে আপন 

যন্ত্রে তুলিয়া দরবারে শুনাইলেন। সকলেবই যপরোনান্তি ভাল লাগিল। সকলে এই নয়! রাগের 

নাম জানিতে চাহিলে ইনি সারা কাহ্নীটি শুনাইয়। দিলেন। এই সুরের নাম তখন বাখা হইল 

তিলককামোদ ।! সংগীতের জগতে ইহা অমর হইয়া রহিল। প্যার খা ইহাতে বিস্তর ঞ্ূ্পদ করিয়াছেন । 

পরে অবশ্ত ইহাতে খেয়াল ঠুমরীও অনেক রচিত হইয়াছে ।৭ ূ 
জাফর খা ও প্যার খার ছোটভাই বাসিত খা আরও নামকরা গুণী। ইহার মত সংগীত-শাস্জ্ঞ 

খুব কমই হইয়াছেন। ১৭৮৭ শ্রীস্টাব্দেরই কাছাকাছি বাসিত খাঁর জন্ম । ইহার পিত! ছজ্জু খা, পিতৃব্য 

জ্ঞান খা; জ্ঞান খা ছিলেন নিঃসস্তান। জ্ঞান খা বাসিতকেই পুত্রব্ পালন করেন । জ্ঞান. খা ছিলেন 

যোগাচারী ফকীর। তিনি তাহার সর্বশক্তিতে বাসিতকে ফুটাইয়া তুলিলেন। সংঘমী বাসিত খা যোগ ও 

প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া একশত বৎসর বাচিয়াছিলেন। জ্ঞান খা ইহাকে বার বৎসর পযন্ত শুধু সপ্তন্বরসাধনা! 

করান। বাসিত অধীর হইলে জ্ঞান খা কহিলেন, “হায় হায় ! দাদা, ধৈধ হারাইলে ! আর কিছু সবুর 

করিলে বৈজু বাওরা প্রস্ভৃতির মত নায়ক বনিতে পারিতে । তবু তোষার যাহা ভিত্তি হইয়াছে ইহার উপরে 

সাধনা করিলে এই যুগেও তোমার স্থান অতুলনীয় হইবে ।” বাসিত সংস্কত ও পাব্সী ভাষা শিখিয়! হিন্দু 
ও মুসলযানী শান্ত ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। রবাবে ইহার সমতুল্য কেহ আর তখন ছিলেন না। 

একবার লখনউ নবাবের দরবারে এক পাখোয়াজী সাধু আসিয়া! সব গুণীদের সঙ্গে বাদে পাল্লা 

দিতে বসিলেন। ফলমূলমাত্রাহারী সাধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরাসনে বসিয়া বাছযে একে একে সকলকে 

হারাইলেন। কিন্তু যোগনিষ্ঠ বাপিত খা তাহার রবাবে এমন এক কলাকৌশল করিলেন যে সাধু হারিয়া 

গেলেন। সাধু কী একটা অভিচার করিয়া কোথায় ষেন নিরুদ্দেশ হইয়া! গেলেন । বাসিত খার বাজাইবার 

ডান হাতখানি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গেল। সাধুকে কোথাও আর খুঁজিয়! পাওয়া গেল না। ইহার পরে 

বাসিত খা আর রবাব বাজাইতে পারিতেন না, শুধু রবাবের শিক্ষা দিতেন । | 
পি পশলা পাত ৮পশশশশিিসপতপ শী পাপী এপ জাপা 

্ 8 নয়! হিন্দ, জানুয়ারি ১৯৪৮, পূ ৫৩-৫৪ ৫. এ, পূ ৫০৫২ 



দ্বিতীয় সংখ্য। তানসেন ঘরানা | ণণ 

লখনউর নবাব ওয়াজেদ অলী খা বাঁসিতের একাত্ত অন্ুরস্ত ছিলেন। একবার বাঁসিতের 
দেশ" রাগ শুনিয়া ভিনি আপন রত্বহার বাসিতকে দ্বান করেন। - নবাব ওয়াজেদ অলী কলিকাতায় 

নির্বামিত হইলে ইংরাজের অনুমতিক্রমে বাসিতকে সঙ্গে লইয়া আমিলেন। 

বাসিত খা বছর-ছুই কলিকাতায় ছিলেন। তাহার মধ্যেই তিনি স্ববোদীয়] নিয়ামত উল্ন! খাঁ ও 

তাহার পুত্র করামত উল্লা' খা ও কৌকব খাকে অত্যান্প. কালের মধ্যে প্রবীণ বানাইয়া তুলিলেন। হরকুমার 
ঠাকুরকেও বাসিত খা রীতিমত শিক্ষা দেন। বাসিত খা ছয়মাস হরকুমার ঠাকুনকে স্বরসাধনা করাইলে 
হরকুমাঁর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসিত খা বলিলেন, “বাবা, ছয়মাসেই ধৈর্ঘচ্যুত হইলে? 

আমি বার বছর শুধু স্বরসাধনাই করিয়াছি, কিন্ত আরো! ছয়মাসেই তিনি হরকুমার ঠাকুরকে বাছাবাছা 

সব রাগে শিক্ষা দিয়! দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, মৈহরের আলাউদ্দীন বার বৎসর এবং ফেয়াজ 

খা! চৌদ্দ বৎসর শুধু স্বর-সাধনাই-করেন। 
দুই বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া বাসিত খা গয়ার নিকটে টিকারীর রাজার আশ্রয়ে চলিয়া 

গেলেন। রাঙ্জাকে তিনি কলাবৎ করিয়া তুলিলেন। গয়ার অনেক পাগ্ডাও বাসিতের সাকরেদ হইলেন । 

সকলে তাহাকে টবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মনে করিত। একবান অনাবৃষ্টি হইলে বাসিত খা সাতদিন ধ্যান করিয়া 

মিঞা-মল্লার গাহিয়। নাকি বৃষ্টি করান। বাসিত খা বড় একট। দরবারের ধার ধাবিতেন না। ভক্তিতে ও 

ভাবাবেশে তিনি নান! মন্দিরে বসিয়া ভজন গাহিতেন। গয়ার বিখ্যাত এসরাজী হনুমানদাস, 

ঢে'ড়ীজী, সোমীজী প্রভৃতি বাসিতেরুই চেলা। পিগুদান কালে পাগ্ডারা যাত্রীদের দানের একটা অংশ 

তখন হইতে কলাবিগ্ভার জন্য রাখিতেন। তাহার নাম তাননেনী ভাগ” । বাসিত খাকে এই দানের অংশ 

লইতে হইত। দশ-বারে। বছর আগেও এই নিয়ম চলিত ছিল, এখনকার কথা বলিতে পারি না । ১৮৮৭ 

সালে শত বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বাসিত খা যোগমুক্ত হইয়া দেহত্যাগ 'করিলেন। 

ইহার অস্তিম সৎকারের কাজে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ও ব্রাঙ্মণই বেশি ছিলেন। 
জাফর খা ও বাসিত খার ভাই জ্ঞান খা আজন্ম ব্রদ্ষচারী ছিলেন। তিনি আপন ভাগিনেয় 

বাহাদুর সেনকে-আপন সকল বিদ্ধা। দিয়া যান। 

জাফর খাঁর চারি পুত্র। কাজ্ম অলী খা, সাদিক অলী খী, অহম্দে অলী খাঁ এবং নিসাব 

অলী খা । ইহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র পূর্বপুরুষদের নাম রীতিমত রক্ষা করেন। সাদিক অলী 
সংস্কতে এমন কৃতী ছিলেন যে লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলিত। তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ ও গীতগোবিন্দের 

গান শুনিয়। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেরাও বিশ্মিত হইতেন। ্ 

বাহাদুর সেনের হাতে অদ্ভুত মিষ্টতা ছিল। তিনি যে ভাবে যে রাগ বাজাইতেন, তাহাই মধুর 

হইত। সাদিক ছিলেন সংগীতশাস্ত্রের সর্বকলার ধ্যানী গুরু। কাজম অলী শাস্রো্ত পদ্ধতিতে 
চলিতেন। বাহাদুর সেন নব নব পথে আপন মনীষার দ্বারা চালিত হইতেন ও সকলকে মুগ্ধ করিতেন। 

একবার এক সভায় কাজম অলী রবাব বাজাইতেছেন, বাহাছুর স্থরশূঙ্গার বাজাইতেছেন। 

তখন কাজম বেহাগের স্থায়ী ও অন্তরা পূর্ণ করিয়া সঞ্চারীতে প্রবেশ করিবার সময় এক অপরূপ নৃতন পথে 

চলিলেন। মনে হইঠঈ সারা সভায় একটা নৃতন আলোকের অযুত বর্ষণ হইল। সকলে ধন্য ধন্য করিল ।, 

সাদিক অলী খ| কোথাও চাকুরী করিতে পারিতেন না। যথার্থ কলাবিতের মত তিনি আপন 
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ভাবে চলিতেন। . তাই তিনি দীর্ঘকাল কোথাও টিকিতে পারেন নাই। তিনি যে-কোনো! বাগ বাজাইতে 
বাজাইতে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানা রাগের অংশ যুক্ত করিয়া আবার আপন আদিরাগে ফিরিয়া আসিতে 

পারিতেন। একবার তিনি জয়পুর দরবারে বহু গুণীর মধ্যে দরবারী কানাড়ায় কোমল রেখাব লাগাইয়া 

বাজাইলেন। সকল গুণী বিন্মিত হইলেন। এমন অপূর্ব এই বাজন। শুন! গেল যে সকলে স্তব্ধ হইয়া 

রহিলেন। রাগরাগিণীর উপর এমন দখল ক্কচিৎই দেখা যায়। 

বাহাদুর সেন যে সব গত ও তেলানা তেরানা) বাজাইয্া গিয়াছেন, এখন সারা ভারতে 

কলারসিকেরা তাহা সেতারে ও স্বরোদে বাজান। ঘরানা-গত ও স্থকৌশল সব খানদানী তেলেনার 

অধিকাংশই বাহাছুর লেনের রচিত । তোড়ী রাগে ইনি এক নৃতন পথ প্রব্তন করেন। তাহা বাহাছুরী 

তোড়ী নামে কলাবংদের কাছে খ্যাত। 
তানসেনের পুত্র বিলাস খাও তোড়ির এক অভিনব পন্থা গ্রবণন করেন। তাহারই নাম পরে 

হইল বিলাসখানী তোড়ী। ইহাতে ভৈরবীরই সব স্বর লাগে, কিন্তু গান্ধার ও ধৈবতের এমন একটু 

লীলা আছে যাহাতে ঠিক তোড়ীর রূপটি প্রতাক্ষ হইয়া ওঠে। ভৈরবীর সকল স্বর সত্বেও ইহাঁতেও 

মূলগত বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। বিলাস থা সাধনাতেও সাধু ছিলেন। তার রাগিণীতে শাস্তি ও করুণার 

রস ভরিয়া ওঠে । তানসেনের ঘরানাতে বিলাস খানের এই প্রভাব চিরদিন সকলের মধ্যেই দেখা যায়। 

তানসেনের ঘরানাতে প্যার খার তিলককামোদের কথা আগেই বলা হইয়াছে । এই সব শুনিয়া 

কি এই কথা বলা চলে যে কলাবতেরা শাস্ত্রের অচলায়তনেরই উপাসক ? তাহাদের মধ্যে যাহারা ঘখাথ 

প্রতিভাশালী তাহারা যুগে যুগে আপন আপন প্রতিভানুযায়ী নৃতন নৃতন অপূর্ব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

ভারতীয় সঙ্গীত কলায় মুসলমান সাধকদের দানের তুলন1 হয় না। তাহারা দারুণ দুর্দিনে 

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সঙ্গীতবিদ্যাকে শুধু বাচাইয়া রাখেন নাই, ইহাকে দিন-দিন নব-নব এশ্বধে 

মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। আলাউদ্দীন খিলজী, আকবর, জৌনপুরের স্থলতান তুকী, মুহম্মদ শাহ : 

রংগীলী, নবাব কল্বে অলী, নবাব বজিদ অলী প্রভৃতি বাদশা নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না। 

গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা মানতোমর ও রেওয়ার রাজা রাজারামের কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয়। 

মানতোমর ও আকবরের উৎসাহে যেমন লোকগীত হইতে গ্রুপদ মার্গ সংগীতের পদ লাভ করিল, 

তেমনি সলতান শকাঁ ও মহম্মদ শাহের উৎসাহে লোকগীত হইতে খেয়ালের স্থানও মার্গসংগীতের মধ্যে 

উন্নীত হইল। স্থলতান শর্কী নূতন নূতন রাগণ স্থট্টি করিয়াছেন। তাহার নৃতন স্ষ্ট 'জৌনপুরী” এখন 

সকল গায়কর্দেরই বন্দনীয়। যদিও আশাবরী হইতেই ইহার স্থষ্টি তবু আশাবরী আজ ইহার কাছে এমন 

নিপ্রভ হইয়া আসিয়াছে যে, এখন অনেকে পুরানো আশাবরীকে তুলিয়া গিয়া জৌনপুরীকেই আশাবরী 

মনে করেন। পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন যে, পণ্তিত ভাতখণ্ডেও জৌনপুরীকেই আশীবরী 

বলিয়া মানিয়াছেন। সুলতান শকীঁর নৃতন স্থষ্ট জৌনপুরীর প্রভাবে আসল আশাবরীর কথা এখন সকলেই 

বিস্বৃত হইতে বসিয়াছেন । 

একাধিক রাগ মিলাইয়া নবরাগ সৃষ্টির কাজে যে শুধু মুসলমান ওস্তাদেরাই হাত দিয়াছেন তাহা 
নহে, হিন্দু ঘরানাতেও এই কৃতিত্ব দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কাশীতৈ একবার মহারাষ্ট্ীয় 

কথক রামচন্দ্র বুরার গান শুনি । তাহাতে মালগুঞ্জি নামে একটি অপূর্ব রাগ শোনা গেল। কাশীর সেনিয়া 
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ঘরানার ওন্তাদেবা সেই বাগটির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, বুৰা পরিবারে এই রাগটি প্রায় 
একশ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। বাগেস্রী ও জয়জয়স্তীর যোগে ইহার স্থষ্টি। বালকুষ্ণ বুকবার অপূর্ব কণ্ঠে 
এই রাগটি প্রচারিত হয়। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ বিষু দিগম্বরের গুরু। 

উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের গায়কেব মধ্যে একটি মহা ব্যবধান পড়িয়া! আছে। এই 
বাবধানটি সরাইয়! নৃতন পথ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ওস্তাদ আবছুল করীম খাঁ। এখনও তাহার 
শিশ্কা হীরাবাঈ ও রোশনার। বেগমের গানে তার কিছু পৰিচয় মিলে । কোল্হাপুবের আবনাদিয়া খা 

প্রথমে ছিলেন গ্রুপদদী, পরে হন খেয়ালী । তাই তিনি খেয়ালের মধ্যেও ঞ্ুপদের গরাস্তীর্ঘ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। আলাদিয়া খার সঙ্গে সঙ্গে নাথন খা ও কৈজ মহম্মদ খার কথা মনে আসে । এই তিনের 

উপরে কিছুদিন পূর্বে মহাগুরু ছিলেন আগর দরবারে-_ গোলাম আব্বাস খাঁ । আলাদিয়ার নাম ও 

প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন তাহার শিষ্তা কেশর বাঈ। 
মুরোপীয় মধ্যযুগের শেষভাগে যেমন গ্রীক পণ্ডিতেরা ঘর ছাড়া হইয়া সাবা মুরোপে নব্যুগের 

উদ্নয় করান তেমনি দ্রিজীর বাদশাহী ভাঙিয়। গেলে তানসেনী-ঘরানার ওস্তাদেরা! যে সারা ভারতে ছড়াইয় 
পড়িলেন, সে কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । কিন্তু তাহার পরে তাহারা ষে সব রাজ-রাজড়ার আশ্রয় পাইলেন 

তাহারা বিলাতী শিক্ষার মোহে এমন অভিভূত হইলেন যে, রাজাদের আশ্রয়েও এই সব গুণী আর কিছুই 

কবিতে পারিতেছেন না । এখন নাকি রাজ-রাঁজড়ার যুগের অবসান হ্ইয়! গণঘুগ বা৷ ডেমোক্রেসির যুগের 

আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইয়া থাকিলে গণমগুলীর্ই উপর এই সব পুরাতন মহনীয় কলা-সংরক্ষকের দায়িত 

আসিয়া! বতিয়াছে। বীণাগুণী সাদিক অলী বতমানকালে রামপুরের দরবারে বীণকার। কিন্ত তিনি কি 

স্থোনে স্থথে আছেন? মনে হয় যে-কোনে। গ্রণগ্রাহী মণ্ডলী ডাক দিলে তিনি আনন্দে সেখানে যান। 
এইসব ওন্তাদ ভারতের কোথায় না সঙ্গীতবিগ্যাকে ছড়াইয়াছেন ? তানদেনী পুত্রধারায় 

বাসিত খার পুত্র অলী মুহম্মদ খা ব! বড় মিঞা নেপালে গিয়া সেখানে সকল গুণীর গুরু হইয়া বসিলেন। 
সেখানে তীহার পূর্বেও নেপাল দরবারে অনেক গুণী ছিলেন। সেতারে এবং খেয়াল গানে ছিলেন 
বামসেবক মিশ্র, ফ্ুপদ গানে ছিলেন তাজ খাঁ, স্বরোদ বাছ্যে ছিলেন ন্যামত উল্লা খা ও মুরাদ অলী খা। 

রামসেবক মিশ্রেরই পুত্র পশুপতি ছিলেন বীণকার, শিব ছিলেন ঞ্রুপদী ও খেয়ালী । তালে ও লক্ষে 

শিব-পশুপতির দৌসর সাবা দেশে ছিল না। ন্তামতউল্লা বড়কু মিঞার চেল! বনিলেন। তাহার পুত্র 

করামতউল্লা খ। ও কৌকব খা স্বরোদ যস্ত্রে অতুলনীয় গুণী হইয়া উগ্ঠিলেন। নেপালের গুণী মুরাদ অলী খার 
স্বরোদ যন্ত্রে বীণারও কিছু অঙ্গ ছিল। তাহার হেতু ছিল এই যে, তিনি স্থরবাহারে গুলাব মহম্মদের 
কাছে, বীণায়, ওয়াজীর খার কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এখনকার সর্বশ্রে্ ভারতীয় যন্ত্রবাদক 

হফীজ অলী খাঁ এই মুরাদ অলী খার শিষ্কা। শিব-পশুপতির শিক্ষা প্রথমে তাহার পিতারই কাছে, 

সেই পিতাও সেতার বাছ্যে বড়কু মিঞারই চেল1। মুরাদ অলীর চেল আবছুল্লা খা ও তাহার পুত্র 

অমীর খা ব্বরোদীয়! কলিকাতার বহু গুণীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 

বৃদ্ধকালে শরীর অশক্ত হইয়া পড়িলে বড়কু মিঞা নেপাল ছাড়িয়া কাশীতে আসিলেন। সেখানে 

তাহার ছোট ভাই (জ্যাঠতৃত) নিস্সার অলী খা কাশীর দরবারে গুণী ছিলেন। তখন কাশীতে বহু 

গুণীর সমাবেশ। সেখানে ঞ্ুপদী ছিলেন অল্লাবখশ.। অল্লাবখ শেরই শিশ্ত অঘোরচন্দ্র চক্রব্ততী। 
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কাশীতে তখন ধ্রুপদী বস্থল বখশ ও দৌলত খা বিদ্যমান, মহেশবাবু বীণকার, চিস্তামণি বাপুলী ভৈরব 

বাজপেয়ী প্রভৃতি সব গুণী ছিলেন। মিঠাইলালের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। _ 
জলদ্ধরের দৈয়দ মীর সাহেবও বড়কু মিঞার কাছে স্থরশূঙ্গার শিক্ষা করেন। বাংলা দেশের 

শৌবীন্রমোহন ঠাকুর ও তারাপ্রসাদ ঘোষও বড়কু মিঞার শিষ্য । তারাপ্রসাদ বজীর খার কাছে যে 
শিক্ষা পাইয়াছেন সে কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে । তারাপ্রসাদের পিতামহ বিখ্যাত কাশীপ্রদাদ ঘোষ। 

ইহাদের এখানেই সেতারী ইম্দাদ খাঁ ও খেয়ালী কালে খা ও ঞ্ুপদী দৌলত খা ছিলেন। কালে খার 
পুত্রই গুণী গুলাব অলী। বড়কু মিঞা বড়ই উদ্বার মানুষ ছিলেন । সেজন্য বহু ছুঃখ পাইয়াছেন। অর্থ 

ও বিদ্যা ছুই তিনি সমান ভাবে সকলকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তীহার হিন্দুমুসলমান 
বলিয়া কোনো ভেদবুদ্ধি ছিল না । বড়কু মিঞা বা অলী মৃহম্মদ খার পরে তাহার ছোট ভাই মুহম্মদ 

অলী খাই প্রধান হইলেন। ইহার জেঠ! জাফর্ খাঁর পুত্র কাজিম অলী রবাবী-বংশে জন্মিলেও বীণেবও 
বড় গুণী ছিলেন। তাই তাহার পুত্র কাসিম অলী বীণ-রবাব ছুই যন্ত্রেই সমান গুণী ছিলেন। অদ্ধিতীয় 

বীণকার ব্রজীর অলী ইহারই ভাগিনেয়। কাসিম অলী পাখোয়াজেও প্রবীণ ছিলেন। 

গত শতাব্দীর বিখ্যাত বীণকার বন্দেআলী খা ও মুশর্ফ খা তানসেন পরিবারের না হইলেও 

তাহাদের নাম একটুও কম নহে। তাহারা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় উমরাও খার শিল্ত । বামপুরের 
বতমান ওস্তাদ শাদক অলী মুশরফেরই পুত্র । ইহাদের আদিপুকুষ নাকি হরিদীস স্বামী । 

লক্ষৌর নরাব ব্লাজেন অলী খার দরবার নষ্ট হইলে বাসিত খা গেলেন গয়ায়, কাসিম অলী খা 

গেলেন ত্রিপুরায় মহারাজা বারচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে । তাহার দরবারে পূর্বেও অপুর্ব কলাবিৎ যদু-ভ্র 

ছিলেন। যছুভট্ট বৃদ্ধ বলিয়া কাসিম তাহাকে রবাব শেখান নাই । কিন্তু যদুভট্ট তাখ। শুনিয়াই শিখিয়! 

ফেলেন। ত্রিপুরা ছাড়িয়া কাসিম অলী খা ভাওয়ালের রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে যান। ঢাকাতেও 

কাসিম অলা কিছুকাল ছিলেন। ঢাকায় তবলাবাদক প্রসন্নবাবুর বাজনা শুনিয়া কাসিম অলী খা 

বিশেষ প্রশংসা করেন । 

তানসেনী ধারার সঙ্গে পরে বহু গায়কীয় ধারার মিলন ঘটিয়াছে। বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁর পূর্ব- 

পুরুষ ছিলেন হিন্দু। অলখদাস ও মলখদাস এই ধারার হিন্দু গায়ক। পরে এই ধারায় এক গুরু 
1নসেনী ধারা শিক্ষা করেন ও তানসেনা বংশের কন্থা বিবাহ করেন। মহম্মদ শাহ রংগীলীর দরবারে 

এই বংশীয়দেরও প্রতিষ্ঠ। ছিল । 

পাতিয়ালার ফতে অলী খাই একটি গায়কধারার প্রবতন করেন। সেই ধাঝাতে দেখা যায় ওস্তাদ 
গোলাম অলী খাকে। গোলাম অলীর গুরু ছিলেন তাহার 'পিতৃব্য কালে খা। এই-সঙ্ষে মনে আসে 

পণ্ডিত ওষ্কারনাথ ঠাকুরের নাম। তাহার গানে ভারতীয় ধর্ম ও তপস্য। যেন মৃতিমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
তানসেনী ঘরানার বিষয় আরগু অনেক কথা বলিবাৰ আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় 

বলিয়া এইখানেই ইহা সমাপ্ত করি। পরবে স্থযোগ হইলে আরঞও ভাল করিয়া বলিবার চেষ্টা 

করা যাইবে । এই সঙ্গে তানসেনী একটি কুরশীনাম! ব। বংশাবলী দেওয়া যাউক। 



দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরান। ৮১ 

তানসেন-পুত্রধার। 

( তুলনীয় “নয়া হিন্দ” 7], 1947, পৃ ৫৫০-৫৫১) 

মুকন্দরাম বা মকরন্দ পাড়ে 

রামতন্থ বা তাগলের-ী ( প্রেমকুমারী ) 
শি পপ ০ 

| | র্ রি 
সুরত সেন শরত সেন ংগ সেন বিলাস খা সরম্বতী+ মিশ্রী সিং 

( তানতরংগ খা ) 

| 
রি সেন দয়াল সেন 

বা সেন 

| ১ বার 
স্ঘর খ' বাগরস খা 

হসন খা ( সফেদ দেব ) মসীত খা (ম্পীতখানী বাদা-গুরু) 

গুলাব খা ( সদারক্গ-সাথী ) বহাছর খা 

চি তি: 
( দটীযালীবংশ ) ছ্ খা জ্ঞান খা জীবন খা 

| চু রা যার হারা ূ 
জফর খা প্যাব খ ৪ থা (কন্যা) বাকর খা হৈদর খা বহাছুর খা (বিষ্ুপুরী ) 

২০৬ পাটা পাশ 

2 17 মা রা 
৪ অলী খা সার্দিক অলী খা অহম্মদ অলী খ' নিসার অলী খা! 

ৃ 
কাসিম অলী খা কন্ত! 
ই (অমীর খা বীণকার পত্বী ) 

ৃ | 
অলী রা খা (বড়কু মিঞা ) রঃ অলীখা বিয়াসত অলী খা 
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কন্যাধারা 

( তুলনীয় “নয়! হিন্দ'__], 1949 পূ ৫৫৭-৫৫৯ ) ॥ 

তানলেন 
১ 

হবরত সেন শরতসেন (তরজসেন?) বিলাসখা সরশ্বতী+মিশ্রী সিং (সমৃখন সিং 
তরংগ সেন | মহারাজার পুত্র ) 

শের খা 

হসন খা 

হুসেন খা 

বাজিদ খা 

নজীর খুশহাল খা 

লাল খা 

হ্যামত খ| ( সদারং ) 
রর ০--315425522521 

ফিরোজ খা ( অদারং ) ভূপত খা ( মনরং ) 
৯ 

জীবন শাহ প্যার খা (অংগুল কাট ) 

] টি টা 
ছোটে নবাত খা (বসবীন খাঁ) নির্মল শাহ 

এটা খা 

ডি 

৪ খা রহীম খা 
[ইইউ 

ব্জীর খা ফৈজ অলী খা 



হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-সাঁহিত 
ভ্রীপ্রমথনাথ বিশী 

বাংলা গছ্ের ও পদ্যের প্রকৃতিতে একটা মূলগত প্রভেদ আছে । বাংলা পদ্চের মূল এই দেশেশ 

মাটিতেই নিহিত ছিল, বাংলা গগ্যের মূলে বিলাতি মাটি। রবীন্দ্রনাথেন পছ্যের সহি'ত হাজার বছরের 
পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোহার সম্বন্ধ নির্ণয় কর] সম্ভব কিনা জানি না, তবে এ কথা ঠিক ষে, বিদ্যাঁপতি ও 
চণ্ীদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাবোর জ্ঞাতিসম্বন্ধ খুব দূরস্থ ন্য়। চার-পাচ শো বছরে বংশধারায় 

যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার বেশি নয়। আবার আন্কোবা সাহেব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর খুব নৃতন 

জিনিস বটে, এ আমরা যাহাকে বূলিয়াছি বিলাতি মাটি, কিন্তু সেই বিলাতি মাটিরও বনিয়াদ বাংলা 

দেশের মাটি। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের পয়ার মেই দেশি মাটি । ইহাদের পয়ার না পাইলে মধুক্দেন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । মধুস্থণন ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশজ 

কবিত্বপ্রবাহের ধারাকে তাহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া বলশালী হইয়াছেন, আবার সেই ধারাকেও 

পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বাংল। কাব্যপ্রতিভায় কোথাও একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে নাই। 

কিন্তু বাংল। গছ্যের ধারা একেবারে স্বয়স্ু, হঠাৎ তাহীর উদ্ভব, বিলাঁতি মাটি ভেদ করিয়া তাহার 

প্রকাশ, সেই কারণেই বোধ করি এখনে বাংল গদ্য বাঙালির ধাতস্থ হয় নাই । সাধু ভাষা বনাম কথ্য 

ভাষার যে তর্কটা মাঝে মাঝে এখনো শোনা ঘায় তার মূলে আছে বিলাতি মাটি ও দেশি মাটির ছন্ব। 
লোকের মুখের ভাষা অর্থাৎ লোকভাষার উপবে বাংলা গদ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ তর্ক এ 
আকাবে দেখা দিত না। বাংলা গদ্য পণ্ডিতের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সংস্কত ভাষার 

উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, খাস বিলাতি গদ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এমন বস্ত যে আদৌ 

টিকিয়া আছে, পরিত্যক্ত বিলাতি হ্যাট-কোট-নেকটাইয়ের মতো! আবর্জনার স্তপকে বাড়ায় নাই, 
ইহাই তো বিস্ময়ের । বিলাতি মাটিতে বাধানো বেদীর উপরে দেশী ঘাস ও গাছগাছড়া, গজাইয়াছে-_- 
উপর হইতে বিদেশী বলিয় ধরা পড়ে না, কিন্তু একটু সতর্কভাবে পাঁ ফেলিলেই শক্ত শান পায়ে বাধে। 

অনেক সময়ে বাংল গদ্য বুঝিতে না পারিলে মনে মনে তাহাকে ইতরাজিতে অন্থবাদ করিয়া লইব মাত্র 

সহজবোধ্য হইয়া পড়ে । | 

এখানে একটা! প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংল গদা ইংরাজি গদ্যের অন্থকরণে গড়িয়া না উঠিয়া যদি 

লোকভাষার উপরে গড়িয়া উঠিত, তবে তাহার কি আকার হইত । মনে করা যাক, উইলিয়াম কেরি 

এ দেশে আসিল না, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল না, বিদ্যাসাগর জজপপ্ডিতি করিতে ত্রিপুরায় 

চলিয়া! গেলেন, তাহা! হইলেও কি বতগান গণ্যধারা গড়িয়া উঠিত? মনে হয়, না; অন্তত বতমান 

আকারে নয় যে, তাহা তো বটেই। অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতাকে কেন্ত্র করিয়া একটু বিরাট কমবিহুল 

সমাজ গড়িয়া! উঠিয়াছেকাজের তাগিদে ছোট ছোট গদ্যের ঝরনা বহিতেছে, এমন অবস্থান্ম,বাংলা গঞ্ত্যের 

সুত্রপাত হইলে সে গদ্য অনেক পরিমাণে দেশের প্রকৃতিস্থ হইত। একটা আশঙ্কা এই ছিল টৈট্াঞ্ন- 
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গদ্যের বিবতনে.আমরা আজ যেখানে পৌছিয়াছি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতাম। এখনে! 

হয়তে। বস্কিমচন্দ্রের যুগে পড়িয়া থাকিতাম, অবশ্ঠ সে বঙ্ষিমচন্দ্রও আমাদের পরিজ্ঞণত বঙ্কিমচন্দ্র নন। 

গদ্য কমব্ছল সমাজের ভাষা । বাঙালির সমাজ যথেষ্ট পরিমীণে কমবিহুল হ্ইয়! উঠিবার 

আগেই বাংলা গণ্য গড়িয়া উঠ্িয়াছে, ষদিচ সে গদ্যের মূলেও ছিল কমের তাগিদ । কেরির বাইবেল 
 অন্থবাদ করিবার আগ্রহ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাগ্যগ্রশ্থের চাহিদা, রামমোহনের বাদানবাদের 

প্রবৃত্তি--এই সব কার্ণ, বিশেষ ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপকতা, সমাজের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিত 

যে অবস্থাকে ভিত্তি করিয়! প্রতিভাবানের কলম যথার্থ দেশজ গদ্যধাবার স্থপতি করিতে সক্ষম হইত । কিন্ত 

ইহাতেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দেশজ গদ্যের কি মূতি হইত? অনেকে বলিবেন, 

কেন, লোকের কথিত ভাষার উপরে গদ্যের প্রতিষ্টা হইলে আমরা যাহাকে কথ্য ভাষা বলিয়া জানি 

তাহারই উদ্ভব হইত, কিংবা একমাত্র কথ্য ভাষাই ঘরনী হইত, সপত্বী সাধুভাষাকে লইয়। ঘর করিতে গির! 

অনবরত কলহের স্ষ্টি করিতে হইত নী। 

কিন্তু কথ্য ভাব! বলিতে কি বুঝি? আলালী ভাষা? রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে”র ভাষাঃ ন! বীরবলী 

ভাষা? এইগুলিই সাহিত্যিক কথ্যভাষার নমুনা রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে । আলালের ভাষা আজ 

অপ্রচলিত এবং ছুরহ, তুলনায় সীতার বনবাস অনেক বেশি আধুনিক ও হুবোধ্য । ক্রিয়াপদের সংঙ্ষিপ্ণ 

রূপ ছাড়া কথ্যভাষার আর কোনো লক্ষণ “ঘবে বাইবের ভাষাঘ ও বীরবলী ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ । 

বস্তৃত যে গদ্য কখনো গড়িয়াই উঠে নাই তাহার আদর্শ পাওয়া যাইবে কি করিয়।। তবু তাহার একটা 

আভাস পাওয়া কঠিন নয় । আমার ধারণা বিবেকানন্দের চিদ্িপজে, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিরির রেটে! 

টানবিশিষ্ট বাঁকা বাংলায়, অবনীন্দ্রনাথের খেয়ালী বুচনায় এবং হর্প্রসাদ শাঙীর রচনায় যে গদা ভইতে 

পারিত অথচ হয় নাই, তাভারই একটা ছায়া পাওয়া যায়। পাছে কেহ ভুল বোঝেন, তাই বলির রাখি, 

গদ্যলেখক হিসাবে কাহাকেও ছোট বা ঝড় করিবার ব। কাহারও স্থাননিণয়ের উদ্দেশ্যে একথা 

বলিতেছি ন।। 

৮ 

হরপ্রসাদ শাক্জীর ভাষার স্বকীয্তা তাহার বেনের ঘেয়ে উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত 

প্রবন্ধাদিতে মবচেয়ে পরিস্ফুট । তাহার কাঞ্চনমাল। ও বাল্মীকির জয় প্রথমদিকের রচনা, চুখানিই 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাল্ীকির জয় ১২৮৭ সালে, আর কাঞ্চনমাল। ১৯৮৯ সালে । ছুখানি 

গ্রন্থের ভাষাতেই বস্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাতিনী- বিন্যাসে তো আছেই । বস্থিমচন্দ্রের 

প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেকনিকে কাটাইয়। উঠিতে ভীহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। 

বেনের মেয়ে ১৩২৫-২৬ সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব, যদিচ কাহিনী-বিন্যাসের 

রীতিতে কোথাও কোথাও বস্ষিমচন্দ্রীয় টেকনিক দুষ্ট হয়। 

বস্থি ভাষার সহিত হরপ্রসাদদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল দুইয়ের কথা বল। হইল-_- 

বন্দির রীন্তি রিড, তাহার স্বকীয় রীতির বিবত'নের ইঙ্গিতও দেওয়। হইল, তৎসত্বেও এক জায়গায়, 

শর্ট গোড়া ঘেসিয়। দুই জনের ভাষায় এঁক্য আছে। দুইজনেরই ভাষা মূলত যুক্তিসিদ্ধ মনের 
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ভাষা । বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে প্রচুরপরিমাণে কবিত্বরন আছে, তৎসত্বেও ভীহার মন 

মূলত নৈয়ায়িকের মন্চ। সে কারণেই বস্ষিমচন্দ্রের ভাবার চরম উৎকর্ষ তাহার উপন্তাসগ্তলিতে 
নয়, তাহার প্রবন্ধাবলীতে এবং ক্রষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর বচনায় তীহার নৈয়ায়িক, মন 

শ্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করিয়াছে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ারিক মন, ধদিচ বাল্মীকির জয় 

এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদয়ে কল্পনার অবকাশ স্প্রচুর । 

_ বরবীন্দ্রনাথের মন মূলত কর্পনাপন্থী। প্রচুব কল্পনার জোগীন না৷ থাকিলে রবীন্দ্রনাথের 
স্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। বস্ষিমচন্দ্রের নৈস্মায়িক স্টাইল পদচারী পথিক, 

তাহাকে অন্গসরণ কঠিন নহে। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বন্ধু, ভরগ্রপাদ শাস্ত্রী তাহাকে অনায়াদে 

অনুসরণ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শেষ প্ন্ত স্বকীয়তায় পৌছিয়াছেন, অক্ষয় সরকার ও চন্দ্রনাথ বস্থু 
সম্বন্ধে সে কথ! প্রযোজ্য না হইলেও তীহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয় নাই | কক্সনার 

স্থল না লইয়। ধাহারা ব্বীন্্রনাথকে অনুসরণ করিতে গিয়াছেন, তাহাদের কয়জনের সম্বন্ধে এমন 

কথা সাহস কপিরা বলা যায়। 

এখানে আর একটা জটিল সমস্যা আসিয়। পড়িল, নৈয়ারিতের মন আর কল্পনপন্থীর 

মন। বাঙালি-সমাজের সমষ্টিগত মনে এই ছুইটি উপাদ্ানই আছে, বাঙালি নৈয়ায়িকও বটে,'আবার 

কল্পনাগ্রবণও বটে, ষে বাঙালি নব্যন্তায়ের স্যষ্টি করিয়াছে, সেই বাঁঙালিই বৈষ্ণব পদাবলী 

লিখিয়াছে, বাংলাদেশের মানসচিত্রে ভট্টপল্লী ও নান্গর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কীাঠালপাড়। 

হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ী খুব 
সম্ভব নৈয়ীয়িক-বংশের সন্তান । 

আগে বাংলা-সাহিত্যের মুখ্য ভাবা সম্বন্ধে একট] কল্পনার অবতারণা করিয়াছি । বতরমান 

প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর একটা জল্পনার স্ত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দ্রেশের রাজা ইংরেজ না 

হইয়। ফরাসি হইতে পার্িত, এক মময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংল সাহিত্য কী 

আকার লাভ করিত। ইংরেজি সাহিত্য কল্পনীপ্রবণ, তাহাতে কাব্যটাই প্রবল, ইংরেজি গদ্য কল্পনা- 

প্রবণেন গদ্য, সে গণ্য মূলত কাব্যধর্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালি-মনের 

কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পাইয়ীছে, বাঙালির কাব্য যেমন সতেজ হইয়! উঠিয়াছে, গদ্য তেমন 

হইতে পায় নাই) বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম বাংলা গদ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে | 

বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায় নাই। ফরাসী জাতি এদেশের রাজা 

হইলে, ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়াটা হইত মনে করিলে অন্তায় হইবে না। 

ফরাসী সাহিত্য ঘুক্তিপন্থী, তাহার গৌরব গদ্য । ফরাসী কাব্য গদাধ্মী, অথাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া 

সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্ণেই ও বাসিনের নাটক নৈয্মায়িক মনের কাব্য । 

ব্যাপকভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাঙালির নৈয়ায়িক মন সমর্থন 

পাইত, কাব্যাংশে বাংলা লাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হইত কিনা জানি না, তবে একথা শিশ্চয় খে, বাংলা 
গদ্য একপ্রকার স্বচ্ঠতা, সরলতা, খজুগতি ও দীপ্তি লাভ করিত, বতমান বাংলা ম্মদ্যে যাহার একান্ত 

অভাব। হরপ্রসাদ শান্ধীর কলমে যে গদ্য বাহির হইয়াছে, যে গদ্যকে বাংলা গণ্যের নিয়ন, 



৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

নিয়মের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গণ্যসাহিত্যের রাজপথ হইয়া উঠিত। এখন 
শান্জী মহাশয়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্ারূপ হইলে সেট! বড় 
সড়কের উপরে হইতে পারিত। ডূপ্লের কূটনীতি জয় হইলে ভট্টপল্লী বাঙালি মনের রাজধানী হইতে 
পারিত। কিন্তু এসব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক ; হয়তো এইটুকু অর্থ ইহাতে আছে যে, বাঙালি-মনের 
গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্ীর স্টাইলের একটা ইর্দিত ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । 

ও) 

হরপ্রসাদ শাস্ত্ীর স্বকীয় স্টাইলের নমুনারূপে বেনের মেয়ে হইতে দুইটি অংশ তুলিয়া দিতেছি । 

প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি জলাশয়ে মাছ ধরার বর্ণনা । 
ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া! পৌছিল । তখন সুর্দেবের রাঙা কিরণও 

আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রঙ করিয়া দ্রিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা 

যায় না। জালের ত্লাম্ম এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে 

পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নৌল করিয়া! দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া 

লাফাইয়া জালের পিছনে গ্রিষ্বা পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, রূপার 

মাছ বুষ্টি হইতেছে । মাছগুল! রূপার মত শাদা, মাজা রূপার মত চকৃচকে, একটার পর আর 

একটা পড়িতেছে। চকৃচকে রূপার রডের উপর সুর্যের সোনালি রঙ পড়িয়া গিয়াছে । সে রঙের 

মেশামিশিতে এক অপূর্ব শোভা । জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল | ক্রমে জাল 
আসিয়া অপর পারে পৌছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। 

যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। এপার 

ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্লতর, উজ্জ্লতম হইয়া আসিল । ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে 
হয়ে ঈাড়াইল। পূর্ব পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই । যেখানে জাল সেইখানেই লোক। 

একদিকে যেমন মাছের ঘপঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব |” 

দ্বিতীয় বর্ণনাটি গাজনের শোভাধাত্রার। হাতীর উপরে রাজগুরু ও গুরুপুত্র চাপিয়াছেন, 

তাহাদেরও দেখিতে পাইব । 

“তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল । মুল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা! দাড়ী, 
গৌপ কামান, গায়ে আলখালা, তাহার গায়ে ছোট ছোট নানা! রঙের রেশমের, পাটের বাকলের টুকর! 

লাগান। তাহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর 

হাওদায্স তুলিয়া দিলেন । খুব সাজানো একটা হাতী, সর্বাঙ্গে শিঙ্গার কর!, বড় বড় রাঙা রাডা শাদ। শাদ! 

কাল কাল ভোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাঁওদার চারিদিক দড়ি দিয়! ঘেরা, খুব জাকাল, 

খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হা'তী 

আসিয়! গুরুদেবের পড়ন্চলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শু'ড় দ্রিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর 

পিঠে একটা সিট লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাহার সহিত একটা 

হাঁস তমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই বাজপুত্র ; মাঁথাটি মুড়ান, বোধহয়, প্রায়ই 



দ্বিতীয় সংখ্য। হরপ্রসাদ শান্দ্রীর রস-সাহিত্য ৮৭ 

খেউরি কর] হয়, গৌঁপ নাই, দাঁড়িও নাই । রূউটি যতদূর ধবধবে হইতে পারে; চোখ ছুটি পটল-চেব1) 
ঠোট ছুটি পাতল1 অথচ লাল, গাল ছুটি বেশ গোল গাল, দাঁড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছু'চাল হইয়। গিয়াছে, 
কপালখানি ছোট কম চওড়া) ছুই বগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার 
বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়! গিয়াছে 1” 

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথম লক্ষণীয়, ইহার ক্রিয়াপদগুলি 

সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা খেয়ালের ভাগ মারিয়! ক্রিয়াপদগুলির হাড় গোড় ভাঙিয়া দ্রিলেই সাধু 
ভাষা কথ্যভাষা হইয়া দীড়ায়। ইহাতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবু ইহা মুখ্য ভণঘা, যেহেতু ইহার, 

বিস্তাস এমন যে পাধারণ কথাবাত বলিতে যেটুকু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জোর দ্রকাঁর-- ইহাতে ততোধিক 

জোরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রস্তালাপের সময়, কথা বলিতেছি এ চৈতন্য সব সময় হয় নাঁ_ এই গদ্য 

পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম, তদ্্ভব ও খাটি দেশি শব্ধ কেমন সৃকৌশলে 

মিশ্রিত, খাপে খাপে, খোপে খোপে কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা 

গ্রাম্য, বীরবলী ভাষ! কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পাবে। খাঁটি 

সংস্কতর সঙ্গে খাটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যাষা রচনায় সেই প্রতিভার 

আবশ্তক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্ত রকম ছিল। | 

8 

হরগ্রসাদ্দ শাস্ত্রী রচিত রস-সাহিত্য বলিতে বাল্সীকির জয়, কাঞ্চনমাল! এবং বেনের মেয়ে এই 

গ্রন্থ তিনখানিকে বুঝি । তীহার প্রবন্ধাদির বিশেষ মূল্য থাকিলেও সেগুলি বতমান প্রবন্ধের পরিখির 

অন্তর্গত নয়। 

বাল্সীকির্ প্রতিভার ক্ষরণ এবং সেই প্রতিভার প্রভাবে বিশ্বে ভ্রাতুভাবের উদয়-_ বামীকির 

জয় গ্রন্থের বিষয়। আদিকবিকে অবলম্বন করিয়। কিছু লিখিবার ইচ্ছ! লেখক মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। 

বাংলা সাহিত্যে আদিকবিকে কেন্দ্র করিয়া দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 
বান্মীকিপ্রতিভা ও হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয়। ছুখানি গ্রন্থই প্রায় সম্কালে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের 

বাল্সীকিপ্রতিভার্ প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ফাস্ধন মাসে; বাল্সীকির জয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের 

ডিসেম্বর মাসে, তৎপূর্বে ১২৮৭ সালের পৌষ, মাঘ, চেত্র সংখ্যার বঙ্ঈদর্শনে ইহা আংশিক 

প্রকাশিত হইয়াছিল । 

সমকালে ভূমিষ্ গ্রন্থ্ধয়ের মধ্যে কে কাহার কাছে খণী বল! সহজ নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন 

বাল্মীকির জয়ের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে_- ধাহারা বাবু 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বান্মীকিপ্রতিভা পড়িয়াছেন বা! তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা কবিতার 

জন্মবৃতবাস্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শান্বী এই পরিচ্ছেদে সা বাবুর অন্গগমন 

করিয়াছেন” হরপ্রগাদ রবীন্দ্রনাথের অন্ুগমন করিলেও বাল্মীকির জয়ে তাহার কল্পঞ্ীর বিশেষ সুতি 

হইয়াছে, ব্রদ্ধাগসঞ্চারী কল্পনার গতি বাম্মীকির জয্মে সমধিক বলিয়াই মনে হয়। 



৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিক। সপ্তম বর্ষ 

বাল্সকির জয় আলোচনা কবিতে বসিয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহার 
শ্রেণী নির্ণ করিতে পারেন নাই। ইহা কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? ইহ উপন্যাস নয়,*নাটক নয়, কাব্য নয়, 
জীবনী নয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও বলা যায় না, এমনকি ইহাকে পুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। 

কিন্ত আমাদের মনে হয় গ্রস্থের যদি শ্রেণীনির্ণয় করিতেই হয়, তবে বাল্মীকির জয়কে এক অভিনব পুরাণ 

বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। পুরাণ একপ্রকার ইতিহাস। একপ্রকার এই কারণে যে বতণ্নানে ইতিহাস 
বলিতে যাহ! বুঝি পুবাণ সে শ্রেণীর ইতিহাস নয়। বতমান ইতিহাস “পাথুরে প্রমাণ” ছাডা কিছু স্বীকার 

করেনা, পুরাণকারগণ যাবতীয় তথ্যকেই গ্রস্থতুক্ত করিতেন। এই বিচারে থুকিডাইটিস্ এঁতিহাসিক 

আর হেবোভোটাসের গ্রন্থ পুরাণ। বাল্মীকির জয শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ। 
গ্রন্থের বক্তব্য কি? আবার বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতে হইল । তিনি বলিতেছেন-- 

“ভাল, গ্রন্থের জাতিনিব্বাচন করিতে না পারি, এক বকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে 

টাইটেল পেজে একপ্রকার পবিচয় দিবার চেষ্টা কবিয়াছেন । লিখিয়াছেন-- 0106 01160 1+০/:০০০--- 

[17551091], 17511506201 ৪0৭ 110101. ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু 

বুঝিয়া থাকি । 7০70০ ত দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মৃত্তি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিতর, 

বাজ্সীকি 1৮ 
গ্রস্থকাব ও সমালোচক দ্ুজনেব কথাই সত্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্ত ছিল একটি কাহিনী ও 

তিনটি চরিত্র অবলম্বন কৰিয়া তিনটি ৮০:০০-এব লীলা! বর্ণনা করিবেন, কিন্তু কাত সেই লীলা প্রদর্শন 

কতদূর সত্য হইয়াছে জানি না, মতি তিনটি একাস্ত বাস্তব হইয়। উঠিয়াছে , ভালই হইয়াছে, যাহা নীরস 
প্রবন্ধ হইবার কথা, তাহ! সবস আলেখ্য হইয়]! দেখা দিযাছে। 

গ্রন্থকার বলিতে চান যে, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও বাল্ীকি তিন জনে বিশ্বে সমত। ও ভাতুভাব 

আনিতে চাহিয়াছিলেন | বশিষ্ঠের সহায় জ্ঞান, বিশ্বামিত্রেব সহায় বাহুবল, আর বালীকিব সহায় প্রীতি । 

জ্ঞানে মানুষকে এক করিতে পারে না, স্বতন্ কবিয়া দেয় , বাহুবলে মনের সঙ্গে মনের জৌোড বাধিতে পারে 

না, পরাধীন করিয়া পিওীকুৃত কবিয়! রাখিতে পারে তাহা মনের মিলন নয়, বরঞ্চ বিজিত ও বিজেতার 

মধ্যে গোপন বিছেধষেন স্ষ্টিকারক ১ কেবল গ্রীতিই মানুষের সঙ্গে মানুষকে মনের মিলনে গাথিয়া এক 

করিয়। তুলিতে পাপে । মানুষে মাতষে মিলন ঘটাইবান ইহাই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবণস্বন 

করিবাব ফলেই বালীকিব জয় আর বিশ্বামিত্র ও বশিষ্টের বার্থতা | 

কিন্ত এই নীতি বিশ্লেষণে বাল্ীকির জয়ের প্রকত পরিচয় দেওয়া হইল না। আবার বঙ্ষিমচন্দ্রের 

অন্থনরণ করিব । তিনি এই বইখানি সম্বন্ধে বলিতেছেন “যেমন কল্পনা, ভেমন বর্ণনা । ভান 

সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাংলাকে উৎকুষ্ট বাংল। বলি'।*.'গ্রন্থথানি অতিক্ষত্র 

কিন্তু গ্রস্থখানি বাংল ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম বড । আর কোন বাংলা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ 

প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।” 

বন্থিমচন্দ্রেস্প্এই উক্তির পরিবত'নের প্রম্নোজন উপস্থিত হয় নাই । তবে যে বাল্সীকির জয় 

অধুনা উপেক্ষিত ন্তার কারণ সাময়িকভাবে বাঙালিব সাহিত্যিক রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছ্টে । এই রুচিবিকাবের 
“খত ঘদ্ীটিকির জয় তাহার যথার্থ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই । 



দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শান্ত্ীর রস-সাহিত্য ৮৯ 
রা 

কাঞ্চনমালা € বেনের মেয়ে উপস্তাস | পুবাতত্ববিদূ মহামহৌপাধ্যায় প্ডত হরগ্রসার্দ যে এক 

সময়ে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এ কথ। আধুনিক যুগ ভুলিতে বসিয়াছে। কাঞ্চনমালা লিখিত হয় তাঁহার 
সাহিত্যিক জীবনের প্রারস্তে, ১২৮৭ সালে। আর বেনের মেয়ে ১৩২৫ সালের কার্তিক হইতে ১৩২৬ 
সালের অগ্রহায়ণ পর্যস্ত নারায়ণ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাকে তীহার ঘ্বাহিত্যিক জীবনের 
শেষাংশের রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে নাঁ। এই সময়ের মধ্যে তিনি রস-সাহিত্যের পথ পরিত্যাগ 
কৰিয়াছেন, ভারতবিখ্যাত প্ুরাতাত্বিকরপে শ্বীকৃত হইন্নাছেন, তবু বেনের নেয়ের রচন। দেখিলে স্পষ্ট 

বুঝিতে পারা যায় যে, পাথুরে প্রমাণের আধাতে তাহার সাহিত্যের কলম ভৌতা হইয় যায় নাই, বরঞ্চ 

আরও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে,. উপন্যাস বচনায় পুরাতত্বের জ্ঞান তাহার সহায় হইয়াছে পাথরের চাপে 
মাটির শ্তামল তৃণদল শুকাইয়! মরিয়া যায় নাই। 

কাঞ্চনমাল। মহারাজা অশোকের পুত্র কুণালের পত্বী। কার্চনমাল৷ উপন্াস তিথ্যরক্ষিতা কতৃণ্ক 

নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী । কাহিনীর স্থল সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিল|। ত্রাহ্মণ্য 
শক্তির সহিত বৌদ্ধ শক্তির সংঘাত এবং শেষোক্ত শক্তির জয়-- এই কাহিনীর বৃহত্তর বিষয়, যেমন 
বাল্পীকির জয় তম্নামখ্যাতি গ্রন্থের বিষর, যেমন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ এবং ব্রাঙ্মণগণের জয় বেনের মেয়ে 
উপন্যাসের বৃহত্তর বিষয় । এই রকম কোনো একটা এতিহাসিক বাঁ পৌরাণিক স্তর অবলম্বন করিয়! রচন! 

করিতে হরপ্রনাদ যেন ভালোবাসিতেন, খুব সম্ভব তাহার অসাধারণ পুরাতত্ববিষয়ক জ্ঞান ও প্রতিভ৷ যেন 
একটা আশ্রয় পাইত। যে কারণেই হোক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থেই এই একই পন্থা দেখিতে পাই । 

কাঞ্চনমাল! কাচা গ্রন্থ । ইহার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের, ইহার কাহিনী-বিহ্যাসের রীতিও বঙ্ষিমচন্ত্রীয়, 

আধার বাক্সীকির জয়ে যে চিন্তার স্বকীয়তাঁ আছে এখানে তাহারও অভাব। তার উপরে সমসাময়িক 
যে তথখ্যজ্ঞান বেনের মেয়েকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করিয়। তুলিয়াছে, কাঞ্চনমালায় তাহাও পাই না । তবে 

ব্ষিয়-নির্বাচনে লেখকের দৃষ্টির বাহাছুরি দেখিতে পাই। কুণালের তথা বৌদ্ধশক্তির জয় বর্ণনা করিয়া 
লেখক বলিতেছেন “এই দ্বিবস যে কার্য হইল তাহার বলে একহাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। 
সশক্ত্র এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।” এই দৃষ্টি জন্স-এতিহাসিকের দৃষ্টি। ধাহীরা 

হরপ্রসাদকে সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাহাদেরও সাহস নাই যে তাহাকে এতিহাসিক না 

বলেন। তবে “পাথুরে - প্রমাণে” তাহার তত আস্থা ছিল না। ভাগ্যে ছিল না, তাই পাথর টি 

তিনি বেনের মেয়ের সাক্ষীগোপাল স্থ্টি করিয়া! গিয়াছেন। 

৬ 

হরপ্রসাদ শাক্জী হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি 

আরও করিয়াছেন। হাঁজার বছরের পুরানো বাংলাসমাজের নমুনা আবিষ্কার করিয়ীচ্ছন্ু। বেনের মেয়ে 

াঙ্জার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাত্িক উপন্তাস। তখন রূপা বাগডরী “মহারাজীনিরাজ পরমেন্সর 
পরম ভট্যারক পরম সৌগত প্রীপ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল প্রতাপে সাত শাংখ০৭৩ 

৪ 



৪9০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

সপ্তগ্রাম ভূক্তি- শাসন করিতেছেন সে সহজযানভূক্ত 'বৌদ্ধ। সগ্রগ্রামে বৌদ্ধ রাজ্য। গাজনের 
উতৎ্মব উপলক্ষে রাজগুরু সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সাতগীয়ে আপিয়াছেন। এই লুইপাদের রচিত দেৌহাঁ 
আছে-_ সেগুলিও হরপ্রসাদ্দের আবিষ্কৃত। সাতাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে, তবে তাহাদের প্রতাপ নাই। 

প্রতাপ আছে বেনেদের। বেনেদের বড় দবদবা। তাহারা সমূন্র পার হইয়া নিজেদের অর্ণবপোতে 

দেশবিদেশে যায়, বিদেশের লক্মীকে ঘরে আনে । এই বেনে-সমীজের শ্রেষ্ঠ বিহারী দত্ত। তাহার 

মেয়েই এই কাহিনীর নায্সিকী। বেনেরা বৌদ্ধ নয়, কিন্ত তাহাদের এশ্বর্ষের খাতিরে বৌদ্ধ রাজা তাহাদের 
ভয় করিয়া চলে। এই কাহিনী সন্বদ্ধে লেখক মুখপাঁতে বলিতেছেন_-“বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, 
স্বতরাং এতিহাসিক উপন্যাসও নয় । কেননা, আজকালকার “বিজ্ঞানসংগত” ইতিহাসের দিনে পাথুরে 

প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের বক্তমাংসের শরীর, আমবা পাথুরে নই, কখনো! হইতেও চাই 

নী । বেনের মেয়ে একটা গল্প । অন্ত পাঁচটা গল্প যেষন আছে, এও তাই । তবে এতে এ কালের কথা 

নাই। সব্ সেই কালের, যে কালে বাঙ্গীলীর সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া! ছিল, জাহাজ ছিল, 

ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল |” 

লেখক ইহাকে এতিহাঁসিক উপন্যাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম । তবে ইহাকে 

সামাজিক উপন্াস বলিতে ক্ষতি দেখি না । তবে এক হিপাবে ইহা ইতিহাসেরও বাড়া, যেহেতু হাজার 

ব্ছরেব পুরানো বাঙালিসমীজের যে চিত্র ইহাতে আছে তাহা কোনো ইতিহাসে বা এতিহানিক উপন্যাসে 

নাই। সে যুগটা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ সময়। এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইব 
বেনেদের ষড়যন্ত্রে বা সাহায্যে বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ত্রাঙ্গণ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বেনের! 
হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল। যাহারা ত্রাঙ্মণদের প্রভাব স্বীকার করিল তাহারা 'জল-চল? 

জাতি হইল, যাহার! স্বীকার করিল না তাহাদের জল অনাচবণীয় হইয়া রহিল। হর্প্রসাদ এই যুগ সন্বন্ধে 

বিশেষজ্ঞ । দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে সামাজিক ও এতিহাসিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, বেনের মেয়ে 
উপন্যাসে সে সব কাজে লাগিক্কা গিয়াছে । কাজেই তাহার বণিত বিষয়গুলিকে অলীক মনে করা উচিত 

হইবে না, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাই সংগত । সেকালের যুদ্ধের বর্ণনা এক জায়গায় তিনি 
বাকুদের উল্লেখ করিয়াছেন, হাজার বছর আগে বারুদের ব্যবহার ছিল কিনা জানি না কিন্তু এই একটি 
দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোথাও অসংগতি চোখে পড়ে নাই । | 

রমেশচন্দ্র দত্তের এতিহাসিক উপন্যাম ইতিহাসের রাজপথ | বড় বড় বীর, রাজপুরুষ, ইতিহাস- 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেখানে ভিড়! বেনের মেয়ে ইতিহাসের গলিঘু'জি, হ্রগ্রসাদ আর সকলের অজ্ঞাত 
গলিপথে সেকালে অখ্যাতদের বান্নাঘরে ঢুকিয় পড়িয়া তাহাদের হাড়ির খবর একালের গোচর করিয়! 

ছাড়িয়াছেন । সেই বিস্বাত কালের সামাজ্কি আবহাওয়া হৃষ্টিতেই তাহার বৈশিষ্ট্য । এক সত্যেন্দ্রনাথ 

দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস ভিস্কানিশান” হিসাবে না আনিলে, এ বিষয়ে “বেনের মেয়ের জুড়ি নাই; 
আর জুড়ি না থাকিলে অনেক সময়ে যেমন হয় তাহাই হইয়াছে, এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অনাদৃত। 
রস্থাবলী সিবিজ্ে্হী দুর্লভ হইয়া আছে, এ সংবাদ বাঙালি রসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। গ্রস্থাকারে 
সলভ হইয়া ধাঙালির ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিবার যোগ্য, দ্থল-কলেজে ইহা পঠিত হওয়া বাগছনীয়, 

"্ইহ্শ্্রকাধারে ইতিহাস ও র্স-পাহিত্য । আর আজকার্ দিনে ধাহারা সাহিত্যে সমাজটৈতন্য চান, 



দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শান্ত্রীর রস-সাহিত্য ৯১. 

তাহারা ইহাতে পেট পুরিয়াঁ সমাজচৈতন্ত পাইবেন। দেখিতে পাইবেন যথার্থ সমাজচৈতন্ত কি বস্ত 
এবং কেমনভাবে তাহারে সরস করিয়া তুলিতে হয়। 

একটা দৃষ্টান্ত দিই। একট] ছেলেতৃলানে। ছড়া বাংলাদেশের সবাই জানে__ 

'আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাঁজে 

ডাল মুগল ঘাঘর বাজে । 

বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া, 

সাড়া গেল বামন পাড়া ।. 

এই প্রাচীন ছড়াটির অর্থ কেহ জানে কি? সকলেই নিরর্থক মনে করিয়া বকিয়া যায়। কিন্তু 
ইহাতে সেকালের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবাদের চিহ্ন যে বতগ্নান, ইহা যে জীবন্ত "মাজচৈতন্ত”, হরপ্রসাদের 

বেনের মেয়ে পড়িবার আগে জানিতাম না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যুদ্ধ আসন্ন। "রাজা হুকুম দিলেন 

“সব বাগ দী পাঁজে। |” বাগদীরা! কেবল লড়ে । কিন্ত ব্াস্ত। তৈয়ার করা, শক্রর গতিবিধি দেখা ডোমদের 

কাজ, আর ঘোড়সোয়ারও ডোম, দশ হাজার বাগদী সাজিলে সঙ্গে সঙ্গে পাচহাজার ভোমও সাজিল। 
তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল । ঘোড়ায় চড়িয়া 

দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল-- 

“আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাজে'_ইত্যাদ্ি। 

ডোম্দের সাড়া বাঁমনপাড়ায় গেলে তাহারা ভাবি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল ।” 

এবার ছেলেতৃলানে! ছড়াটির অর্থ কি স্পষ্ট হইয়া উঠিল না? এখন আর ইহাকে নিরর্থক ছড়া 

মনে হইবে না, ইতিহাসের নজির মনে হইবে। ইহাই সমাজচৈতন্তের য্থার্থ সাহিত্যিক রূপ। 
কতকগুল। ঘটনার বিবরণ সমাজচৈতন্য নয়, তাহার জন্য সংবাদপত্র আছে. 

বৌদ্ধরাজ্য নাশ হইল এবং হরিবর্সার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হরিবর্মী, স্থির করিলেন 
গোট। ভারতবধের গুণীজ্ঞানীদের ডাকিয়া এক সভা করিবেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান 

করিবেন। হরিবর্মার দূত ভারতবর্ষের গুণিসমীজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। তীহার দূত 

মুঙ্গের, পাটনা, নালন্দা, রাজগির, ওবস্তপুরী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পার হইয়া কাশী হইয়া কনৌজ পর্যন্ত 
পৌছিল। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল যে, মুসলমানে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সবাই 

আসন্ন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ; সভা করিতে কাহারো মন হইবে না, রাজদূত কুবিতে পারিল। ভারগ্রন্ত মন 

লইয়! রাজদূত ফিরিয়া! আপিল । কয়েকটি পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদ- 

গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা! এতিহাসিকের বর্ণনা নয়, কারণ এতিহাসিক দেখে দূর হইতে 

একাল হইতে সেকালকে। এ বর্ণনা সেই শিল্পীর মানস-উদ্ভৃত, ইতিহাসের জাহুবীকে ধিনি গঞ্ুষে 

পান্ করিয়াছেন। এ দেখা ভিতর হইতে দেখা, কাছে হইতে দেখা, সেই কালে গিয়া সেকালকে দেখা। 

এই পরিচ্ছেদ কয়েকটিকে ইতিহাসের মেঘদূত বল! উচিত। এগুলি পড়িবার স্বমূয়ে লেখকের জ্ঞান ও 

বর্ণনাশক্তি মুগ্ধ করিয়া,দেয়, মনে হয় হরিবর্মার দূতের তন্লী বহিয়৷ আমরাও সঙ্গে চনিচতছি। বঙ্ষিমচন্ 

দুঃখ করিয়! বলিয়াছিলেন, এদেশে যাহারা! লেখে তাহারা পড়ে না, আবার যাহারা পড়ে তাহ! লেখে না।, 
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হরপ্রসাদ তাহার ব্যতিক্রম । কাঞ্চনমালায় সে ব্যতিক্রম তেমন স্পষ্ট নয়। বেনের মেয়ে পাঠ করিলে 
বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাহার ভ্রম স্বীকার করিতেন । 

৭ 

হরপ্রসাদ শান্ত্রীর সাহিত্যরচনাঁর মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? নিছক আত্মপ্রকাশের 

প্রবৃত্তি হইতে তাহার উদ্ভব মনে হয় নী। এই দেশকে, এই দেশের এতিহ্কে তিনি নিগুটভাবে ভালো 
বাসিতেন। এই দেশের প্রাচীনকালের জটিল জীবনযাত্র সম্বন্ধে তাহার অগাধ জ্ঞান সেই ভালোবাসাকে 

একটা বাস্তব ভিত্তি দিয়াছিল । এই ভিত্তির উপরে তাহাব রস-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালোবাসার বন্ধনে 

তাহা স্ুবিন্তন্ত বলিয়। মনে হয়। স্যর ওয়াণ্টার স্বট রাজনৈতিক মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্তু তাহার 

স্থগভীর স্বদেশপ্রেম তত্কালীন কোনো অনলব্ী বিপ্লবী বা উদারনীতিকের চেয়ে কম ছিল না, বরঞ্চ 
অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বতমান কালকে অতিক্রম করিয়া যে এতিহাসিক 
কাল রহিয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাহার উপন্তাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের 

সমন্বয়ে গঠিত। হরপ্রসাদ সন্বন্ধেও এই কথা প্রযোজা ৷ ভীাহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি না, 

জানিবার প্রয়ৌজনও অনুভব করি না, কিন্তু ভৎসত্বেও কেবল তীহার রস-সাহিত্যের সাক্ষ্যের বলেই 

বলিতে পারি ধে, দেশের প্রতি, কেবল রাঁজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও 

গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের এতিহ্োের প্রতি অসীম আস্থা ও বিশ্বাস 

ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অনুভব করিতেন। তাহার রস-সাহিত্য সেই 
গৌরবকে 'প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। 

কাঞ্চনমালায় ভারতের গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, বেনের মেয়েতে বাংলার গৌরবময় যুগকে 
দ্েখাইয়াছেন, আর বাল্মীকির জয়ে গৌরবমযী পুরাণী প্রজ্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরস্তনী মনে করিতেন, 

দেখাইয়াছেন। 

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্বন্ধে তাহাদের 

শৎস্থক্যে ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমন কি দেশের মমন্তাকে তাহারা যেন বিদেশি চশম! 

দিয়াই দেখেন বলিয়। সন্দেহ হয়। তাহাদের রচনায় যে মর্মবশব্দটুকু শ্রুত হয়, তাহা দেশের চিন্তকন্দর 

হইতে উত্থিত নয়, নিতান্তই সংবাদপত্র ও দলীয় বুলেটিনের আওয়াজ মাত্র। যথার্থ শিল্পধমচ্যুত 
এইসব রচনাকে "দমাজচৈতন্ত' নামের টাকা দিয়া পাওক্তেয় করিয়! লইবার চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু 

শিল্পধর্ম ও সমাজচৈতন্য তো! পরম্পর্বিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোবক। ছুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব ষ্টি 

হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের মেয়ে উপন্যাস । আধুণিকতম বিদেশী উপন্যাস ধাহারা আগ্রহে লুক 

লন, তাঁহারা একটু সমর করিয়। এই বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। হরপ্রলাদের মতো লিখিবার 

শক্তি সর্বজনলভ্য নয়, কিন্তু তাহার মতে। দেশকে ভালোবাসিবার চেষ্টা কবিতে ক্ষতি কি? হরপ্রসাদ 

শাক্ধীর রচনা সেই চেষ্টুর'সহায় হইবে | 



পি ১০৮০ 5 খা 

মহামহোপাধ্যায় হরগুসাদ শাঙ্সী 

বঙ্গীয় গাহি পারিঘদে পাত 

শধ।মিনীপকাশ এঙ্গোপাখা য় অঙ্কিত চলচিত্রের 

শপ্রিমল গোপামী গুভাভ আটো আফ হইছে 





হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রীর বাংলা রচনাবলী 
স্রীব্রজেজ্দনাথ 'বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাত্ত্যি-সাধনার সূত্রপাত : হোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্বীর জঙ্জ__ ৬ ডিশেম্বর ১৮৫৩) 
মৃত্যু ১৭ নবেম্বর ১৯৩১ । ছাব্রজীবন ৮ বয়স যখন ২১-২২ বৎ্সর--- তাহার সাহিত্য-সাধনার 

সুক্রপাত। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহ! লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি : 

“আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কত কলেজ দেখিতে 

আঁসিলেন । তাহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার, একটি পুরক্কাীর দিয়। গেলেন। 

কেশববাবু বলিয়া! দিলেন, সংস্বত কলেজের যে ছাত্র 40 ০ 172811656 1992] 01 %70707075. 0108100167 28৪86? 

1010) 27877016100 38175915056 %4016975” একটি “এসো লিখিতে পারিবে, তাহাকে এ পুরস্কীর দেওয়া হইবে । 

শ্রীযুক্ত মহেশচন্তর স্তায়রত্ব মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমিও চেষ্টা কর।” কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা 

করিতে লাগিল । পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্্র স্তাঁয়রত্ মহ্কাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। 

লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষ। করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি 

বি. এ. পাঁস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমী রায়টাদ ক্বলারসিপ পাইলেন । প্রিক্ষিপাল.এসন্নবাঁবু মনে করিলেন সংস্কৃত 

কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাক্জলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ ৃ 

দিলেন ৷ সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও 

কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন । 

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাঁশয়েরা ঘে রচনা! ভাঁল বলিয়াছেন 

এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্ত আমায় এতগুলি মি কথ! বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাঁপাইয়! দিয়া আমি কেন না 
একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাঁম এম. এ, ক্লাস পর্যত্ত ত এক রকম ক্বলারনিপেই চলিয়া যাইবে । তাহার 

পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাঁওয়া. যাইবে না। তখন প্রাইজের এ কটি টাকাই আমার ভরসা । অতএব বই 

ছাঁপাইয়া এ কটি টাকা খরচ কর! হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়। চিত্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিদ্যাভূষণ এম, এ* মহাশয়ের নিকট গিয়। উপস্থিত হইলাম । তিনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ*, আমার উপর তাহার 

স্লেহ্ৃষ্টি থাক! সম্ভব, হতরাং তিনি ভাহার মাঁসিকপত্র “আধ্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। 
তাহার কাছে গেলে, খুব গক্তীরভাঁবে বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, “তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাঁ্র, রচনা লিখিয়। তুমি 

পুরস্ক'র পাইয়া, আমার কাঁগজে উহ! ছাপাঁন উচিত। কিন্তু তুমি বাপুযে সকল “ভিউ, দিয়াছ, আমার সঙ্গে ত! 

মেলে না। আমুল পরিবর্তন না! করিলে আমার কাগজে উহ স্থান দিতে পারি না।” আমি বলিলাম, “আমার ত 

মহাশয় নিজের কৌন “ভিউ” নাই। পুরাণ পু'ঘিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়৷ লিখিয়াছি।” যাহা হোক, তিনি 

উহ] ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আঁসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম। 

তাহার পর একদিন চঁপাঁতলাঁর ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়! বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাহার দাদা বাবু রাধিকীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ 

জীনিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি ব্সরকাল তাহাদের স্ুড়ী যাই নাই বা ভাহাদের 
কাহারও সহিত দেখ! করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃছ তিরক্ষার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর 

ডাহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন । আমি তাহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি পুগ্থানসপুঙ্গ 

মংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাঁটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া 



৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সম বর্ষ 
তাহাকে উহা দেখাইয়। আসিলাম | তাহাঁর পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, “তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা 

ব্সদর্শনে ছাঁপাইয়া দিতে পারি 1”. আমি বলিলাম, “আর্ধ্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহ। লইবে, এ আশার 

বিশ্বাস হয় না।” তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি স্টেসনে অপেক্ষা করিও, আমি 

সেই সময়ে সেখানে পৌছিব।” যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়! রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর ঝ'ডার দিকে 

যাইতে লাগিলেন ।..*রাজকুষ্ণ বাবু বলিলেন, "হ্রপ্রসা্ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।” 
অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হয়! গেলেন, বলিলেন “কি কীজ ?” রাঁজকুষ্ণবাবু বলিলেন, “ও এ”*টি রচনা লিখিয়! 

সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহ! বঙ্গদর্শনে ছাঁপাইয়! দিতে হইবে ।” বঙ্কিমবাবু মুরুবিব- 

আনা চালে বলিলেন, “বা্গল! লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যাঁরা সংস্কৃতওয়ালা, তাঁরা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ববত- 

কন্দর' লিখিয়। বাবে ।” আমি বলিলাম, “আমার রচনার প্রথম পাঁতেই 'নদনদী পর্ধবতকন্দরঁ আছে”, বলিয়া খুলিয়া 

দেখাইয়। দিলাম এবং বলিলাম, “প্রথম চারিটি পাঁত ও সকলের শেষে আমি এ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে 

জানিয়াই আমার এরূপ ভাবে লেখা, কিন্ত ভিতরে দেখিবেন অন্তরূপ।” তখন বঙ্কিমবাঁধু বলিলেন, “নন্দের* ভাই 

বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়। আনিয়াছে, ষাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে 1” আমি তিনটি 

পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়! গিয়াছিলাঁম, এই কথা! শুনিয়া, তাহাকে উহ! দিলাম 1..."." 

এক দিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম । তিনি বসিয়৷ কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি এসেছ, 

বেশ হয়েছে ! তুমি এমন বাঙ্গল। লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?” আমি বলিলাম, “আমি শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গাঙ্গুলি? 

মহাশয়ের চেল।।” তিনি বলিলেন, “ওঃ! তাই.বটে ! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙঈজলা বাহির হইবে 

না।” সেই মুহুর্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন । সেপ্দিনকার মত 

গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাঁকে একেবারে আপন করিয়। লইতে চাহেন। আমি উাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 

“আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?” তিনি বলিলেন “নিশ্চয়ই” । 

আমি আর একদিন তাহার কাছে বাকী অধায় কয়টি লইয়। গেলাম । প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথব। তাহার টাকা 

হইতে লওয়]। কিন্তু বাঁকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথব। কাব্য হইতে লওয়|। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র 

ছিল, সবগুলিরই সমালোচন! আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উপ্টাইয়! উপ্টাইয়। সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। 

শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এগুলি চলিবে কি?” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “যাহ। ছাঁপাইয়াছি মে রূপা, এসব 

কাচা মোনা 1” বলিতে কি, সেদিন আমি ভারী থুসী হইয়! বাড়ী ফিরিপাম ।'"" 

বজদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পুর্ণ হয়। চাকি 

বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত। ছাড়িয়া দেন।...বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঙ্লীববাবুর 

সম্পীদকতায় আঁবার বাহির হয়। কিন্তু বন্ধিমবাবু কার্যাতঃ বঙ্গদশনের সর্বময় বন্তী। ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, 

অস্ত লোকের লেখ। পছন্া করিয়৷ দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন 

 ননাকুমার ্টায়চকু (তর্করত্ )--শান্্রী মহাশয়ের জোট্ট ভ্রাতা; জীবনী--মত্রচিত “কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 

ইতিহাস" দ্রষ্টব্য । 

+ শ্াসাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬৭ সনের ১২ই আগস্ট মাসিক ১৫২ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের 

“লেকচারার” নিষুক্ত হন । “আমার জীবনের কথা” প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪) তিনি লিখিয়৷ গিয়াছেন : “আমার 

সময়ের সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন-_ উমেশচন্ত্র বটব্যাল (বড়াল ),--শিবনাথ ভটাচাধ্য, শাস্ত্রী হরপ্রসাদদ ভট্টাচার্ধয, 

শান্রী,..*। প্রেসিডেন্সী কলেজ পড়িবার সময় সংস্কত-ভর! বাঙল] (১8791710594 736708817 ) রচনার প্রতি আমার.. বিদ্বেষ 

জন্মে। সার্ জর্জ ক্যাম্বেঞজের 98781710195 13676911800 76191801250 01৭মর বিরুদ্ধ 11100655 ১৮৭২ সালে প্রকাশ 

হইলে আমি বড় খুসী হই, আর “ক্যালকাটা রিভিউ'তে আমি 9275101:161590 [060091)র উপর এক প্রবন্ধ (736178]1 

970০7561 ৪71৫ ঘ্/11৮06)) ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করি ।” 



দ্বিতীয় সংখ্য। হরপ্রসাদ শান্ত্রীর বাংল! রচনাবলী ৯৫ 

করিয়! দিতেন। পূর্বেও তাহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে 

নৃতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কথনও নাম দই করি নাই। সেইজন্য এখন সেইসকল লেখ। যে 
আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে। | ৰ 
রঃ নুতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পর প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষৌ যাত্রা কৰি এবং সেখানে এক. বৎসর 

খাঁ “লক্ষ হইতে ফিরিয়া আমি কীটালগাড়ায গিয। দেখি বস্থিমবাবু সেখানে নাই। গুনিলাম তিনি চুড়ায় বাস 
করিয়া্্জন 1'"'এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুষী হইলেন। আসি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি 
ত চুচুড়ায় বাস! করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী” আছে?” তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াচ, আমি 

বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ত দিতে হইল না।” আমি জিজ্ঞাস। করিলাম, “লক্ষী হইতে 
আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?” তিনি বলিলেন, “তুমি যেটির কথা৷ মনে 

করিয়! বলিতেছ, সেটি কোন জার্দান পণ্ডিতের লেখা! বলিয়া মনে হয়।” আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির 
নাম “বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি”--অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই 

তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহার! আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'_-সেই তিন জন কবি বাইরন্, কালিদাস ও 
বঙ্ধিমচন্ত্র ৮ (“বঙ্থিমচন্্র কাটালপাঁড়ীয়” : “নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২ ) 

হ্র্প্রসাদ আম্র্ণ একনিষ্টভাবে সাহিত্াসাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী-বাংলা 

বহু রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহার অতি অল্প মাত্রই তাহার জীবিতকালে 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিক৷ ও প্রবন্ধাবলীর 
দীর্ঘ তালিকা সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়; কৌতুহলী পাঠক 717%0827 17181971001 0%০91 

(৮০1. [5 1933) পত্রে প্রকাশিত ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার “1111. 131. 17212102590 99500” প্রবন্ধে 

উহ্থার সন্ধান পাইবেন । আমরা এখানে কেবল তাহার বাংল! রচনাগুলির কথাই আলোচনা কৰিব । 

রচিত পুস্তক-পুস্তিক! : হরপ্রসাদের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালান্গক্রমিক তালিকা দিতেছি । 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সন্কলিত মুক্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত : 

১. ভার্তমহিলা। কাটালপাড়া ১২৮৭ (২০ জুন ১৮৮১)। পৃ. ৯৬। 

“মহারাজা হোলকারদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত।” ১২৮২, মাঁঘ-চৈত্র বঙ্গদর্শন” হইতে পুনমু্দ্রিত। 

২. বালীকির জয়। ১২৮৮ সাল (২৯ ভিসেম্বর ১৮৮১ )। পৃ ৯৭। 

১২৮৭, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে” আংশিক প্রকাশিত। ১৯০৯ সনে 

[২, [২, 922) ১ চট্টগ্রাম হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ ?77,0 ?78178197, ০1 

17017/1 নামে প্রকাশ করেন। 

, সচিত্র রামীয়ণ। ইৎ ১৮৮২। 

বাল্সীকি রামায়ণের সরল অন্তবাদ। ইহা খগ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির 

ইহার প্রকাশক ছিলেন। 
৪. মেঘদূত ব্যাখ্যা । ১৩০৯ সাল; ২৫ জুন ১৯০২। পৃ ৮৮। 

৫. কাঞ্চনমালা € উপন্যাস )। ফাল্গুন ১৩২২ ( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ )। পৃ" ২৫৮। 

১২৮৯, আধাঁঢ-মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত । 



৯৩ _ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

৬. বেণের মেয়ে (উপন্তাস )1 ১৩২৬ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ )। পৃ. ২২৮। 

“১৩২৫ কাতিক--১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা! 'নাবায়ণে? প্রকাশিত। 
৭. কলিকাতা মহানগরীতে আহ্ত ভারত-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনে [ ২১ মাঘ ১৩২৯ ] 

সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন । ইং ১৯২৩। 

| মৃত্যুর পরে ৃ | 
৮. প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ_-নৎ ৫৪)। আশ্বিন ১৩৫৩ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। পু. ৬৪। 

ইহা! বর্ধমানে অনুষ্ঠিত ৮ম বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের (চৈত্র ১৩২১) মূল সভাপতির অভিভাষণ। 
৯, বৌদ্ধধর্ম। আষাঢ় ১৩৫৫ (২৩ জুলাই ১৯৪৮)। পু. ১৪৭। 

১৩২১-২৪ সালের “নারায়ণ? প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সমষ্টি | 
পাঠ্য পুস্তক : হরগ্রসাদ কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়া গিরাছেন । উহ 

১. বাঙ্গাল! প্রথম ব্যাকরণ। (৫ই,এপ্রিল ১৮৮২ )। পৃ ৩৮। 

২, ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইং ১৮৯৫ ( ১৪ ফেব্রুয়ারি )1 পু. ৩৬৬। 

“প্রাচীন আধ্য হইতে লর্ড ল্যাব্সভাউন পর্যন্ত ।” 

৩. প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইং ১৯১২। পৃ. ১৮৮। 

ইহাই পরিবপ্তিত আকারে ১৯২২ সনে “প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস” ( পৃ. ২০০) নামে 

প্রকাশিত হয়। 

৪. প্রসাদ-পাঠ, ১ম ও ২য় ভাগ । 

সম্পাদিত গ্রন্থ : হরপ্রসাদের সম্পাদিত গ্রন্থগুলির তালিকা_ 

১, বাংলা: শ্রীধর্মমঙ্গল” : মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত ( পরিষদ্-গ্রন্থাবলী--৮)1 ১৩১২ সাল। 
২. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় “বৌদ্ধগান ও দোহা” (পরিষদ্-গ্রস্থাবলী--৫৫ )। 

শ্রাবণ ১৩২৩ ( ইৎ ১৯১৬)। 

৩. “মহাভারত ( আদিপর্ব ): কাশীরাম দাল (পরিষদ-গ্রস্থাবলী-:৭৫ )। ১৩৩৫ সাল 

(২৫ জুলাই ১৯২৮) 

মৈথিলী: “কীত্িলতা? : মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত (বাংল! ও ইংরেজী অন্থবাদ সমেত)। 

১৩৩১ সাল (১০ জানুয়ারি ১৯২৫ )। 

ভূমিক1 : হরপ্রসাদ অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এই 
কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি--. 
১. দ্জয়দেব চরিত্র” : কবি বনমালী দাস-বিরচিত। ১৩১২ সাল ( পরিষং-)। 

২, পাখীর কথা” : শ্রীসত্যচরণ লাহা, আষাঢ ১৩২৮। 

৩. “সৌন্দরনন্দ কা £ শ্রীবিমলাচরণ লাহা-অনৃদিত। আষাঢ় ১৩২৯। 

৪. “কালিকা-পুরাণীয়-দুর্গাপূজাপদ্ধতি? : শ্রীগণপতি সরকার ও আশ্বতোষ তর্কৃতীর্থ-সম্পাদিত। 
॥ ১৩৩০ সাল, ইং ১৯২৩। 



দ্বিতীয় সংখ্যা হর প্রসাদ শান্্ীর বাংলা রচনাবলী ৯৭ 

বীরভূম-বিবরণ” ওয় খণ্ড : শ্রীশরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৩৪ (জুলাই ১৯২৭)। 

৬. পরিমল? (কবিচ্তা ): পরিমল দেবী । ১৩৩৪ সাল। 
“মেঘদূত? : শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ । ভান্র ১৩৪১। হরপ্রসাদ-লিখিত পূর্ব্বাভাষের তারিখ-_জানুস্বারি 
১৯৩০ । 

৮. গোথুহ' (কাব্য): শ্রীবিধুভূষণ সরকার । বৈশাখ ১৩৩৭ । 

৯. “কালিকীমঙ্গল” : বলরাম কবিশেখর-বিরচিত । শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী সম্পাদিত । চৈত্র ১৩৩৭। 

১০, এবিষ্যাসাগর-প্রসঙ্গ” : শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বৈশাখ ১৩৩৮। 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: হরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি প্রধানতঃ বঞ্ধিম্- 
সঞ্জীব-সম্পার্দিত “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন : তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা 

উৎসাহ দিতেন। বঙ্ষিমবাঁবুর উপর তখন আমার এরূপ টান ষে, প্রতি মাসেই তাহাকে এক একটি প্রবন্ধ 

লিখিয়! দ্রিতাম | প্রবন্ধ লিখিয় নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সেজন্য কখনও 

প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা! ছিল-_হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা_বঙ্কিমবাবুৰে খুশী 
করিব” ( নাবায়ণ” আষাঢ় ১৩২৫ )। মাত্র একটি প্রবন্ধ ছাড়া, “বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত আর কোন রচনায় 

হরপ্রপাদের নাম ছিল না। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আজিকার দিনে “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হরপ্রসাদের 

প্রাথমিক রচনাগুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ কর] দুরূহ । “বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “আমি 

প্রায়ই লিখিতাম, কিন্ত কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহ। 

প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে 1” যে-সময়ে তিনি এই কথাগুলি লেখেন তাহার পর-বৎ্সরে (ইং ১৯১৬) 

হেয়ার প্রেস হইতে 1101৮477,2/01)601/01/6 41 0)61)7054% ১1৫৪671, 11 450,142 ১:27.4১9.48, 

নামে ২০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয় । ইহাতে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া, 

, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তীহাঁর ইংরেজী-বাংল। প্রবন্ধগুলির তালিকাও আছে । বাংলা প্রবন্ধের 

তালিকায় “বঙ্গদর্শন*, “আধ্যদর্শন”, নারায়ণ” ও বিভা" মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির নামের ইংরেজী অন্বাদ 

আছে। পুস্তিকাখানি আত্মীয়-বন্ধুবাদ্ধবগণের মধ্যে বিতরণের জগ্তই মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহা যে 

হরপ্রসার্দেরই রচনা, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ইহারই প্রসাদ্দে আমরা বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত তাহার 

রচনাগুলির নাম জানিতে পারিতেছি। | 

আমর! বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হরপ্রসার্দের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা 

রচনাগ্তলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি : 

১২৮৪ বৈশাখ, জ্যোষ্ বিঙদর্শন? * আমাদের গৌরবের ছুই সময় 

জোষ্ঠ “আধ্যদর্শন? যৌবনে সন্্যাসী 

শ্রাবণ এ প্রকৃত প্রণয় ও.বিবাহ [ শ্রিশর্ স্বাক্ষরিত ] 

শ্রাবণ “বঙ্গদর্শন, * ব্রাঙ্মণ ও শ্রমণ 

আশ্বিন ৮ এ * শঙ্করাচারধ্য কি ছিলেন 7 

পৌষ এ * বেদ ও বেদব্যাখা! 

৫ 
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পৌষ “আধ্যদর্শন' ইক্ষু “একজন চাসা” স্বাক্ষরিত ] 1 
১২৮৫ বৈশাখ “বঙগদর্শন” * কালিদাস ও সেক্ষপীয়র . 

আধাঢ় এ একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব 

এ * সমাজের পরিবর্ত কয় বপ ? 

পৌষ এ * বলীয় যুবক ও তিন কৰি 
ফাল্কন এ * মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য 

চৈত্র এঁ একুসচেষ্র 

এঁ * তৈল 

১২৮৭ বৈশাখ এ স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর 

টজাষ্ট এ খাজনা কেন দিই? 

আধাঢ এ * শিক্ষা 

শ্রাবণ এ হৃদয়-উদ্াস 

ভাত্দ্র এ * কালেজী শিক্ষ। 

কার্তিক এ নৃতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউর মত 
অগ্রহায়ণ এ *ভট্টাচাধ্য-বিদায় প্রণালী 

পৌষ এ যার কাজ সেই করুক 
ফাল্তন এ * বাঙ্গাল! সাহিত্য ( বর্তমান শতাব্ীর )। (ইহা 

যে হরপ্রসাদ কর্তক সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত 

তাহার উল্লেখ আছে ) 

? “কল্পনা? * মোহিনী (খণ্ডকাব্য ) 

? এ * ্লী-বিপ্রব 

১২৮৮ জোষ্ঠ “বঙ্গদর্শন: * নৃতন কথা গড়া 

আষাঢ় এ * সাবেক “মন্গষাত্ব” ও হালের “সাইন করা” 

শ্রাবণ এ * বাঙ্গালা ভাবা 

১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন এ মেঘদূত (সমালোচন! ) শ 

সি পাপী 

+ ১৯১৬ সনে মুদ্রিত ইংরেজী পুস্তিকায় এই রচনার উল্লেখ নাই | 

+ পূর্বোল্লিথিত ইংরেজী পুস্তিকায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত ১০11 (৮০৮০:/)7)6) নামে হরপ্রসাদের একটি রচনার উল্লেখ 
আছে। ইহা যে “যার কাজ সেই করুক” নামে প্রবন্ধ মে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। প্রবন্ধের শেষ কয় পংক্তি এইরাপ ?--“অতএব 
যেখানে যেথানে স্থার্দীয় মিউনিসিপাল শীসন আছে, নিজে মেম্বরনির্ধাচন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবঠ্ঠক, নহিলে কমিটা 
তোমাদের অর্থশোধণ করিবে, চ্তোমাঁদের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তোমাদের কাছে বড় হইয়া, কর্তীর কাছে হাঁতযোড় থাকিবে । আর 
তোমাদের কোন কাজ হইর্কেনা। তাই বলি যার কাঁজ সেই করুক । তোমাদের কমিশনর তোমরাই নির্বাচন কর এ বিষয়ের 
আইনও আছে 1” ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮৮০ ) হরপ্রসাদ নৈহাটা মিউনিসিপালিটির কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন | 

॥ শা ১৩০৯ সালে প্রকাশিত “মেবদুত ব্যাখ্য।' পুস্তকের প্রারস্তে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন--“অদ্য মেখদূতের ব্যাখ্যা করিব । 
বিশ বছর পূর্বের, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাধ্যা। করিয়াছিলাম ।” 



দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শাল্সীর বাংল! রচনাবলী রঃ 

১২৯০ কাণ্ডিক “নব, ভারত? 
১ কান্তিক, পৌষ * “বঙ্গদর্শন, 

১২৯৪ আশ্বিন, অগ্রহীয়ণ “বিভা, 

ফাল্ন রী 

১২৯৫ আষাঢ় " ঞঁ 

মাঘ, ফাল্কুন ঞ 
১৩০০ জ্য্ঠ “সাহিত্য, 

০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: 
(ভ্রেমাসিক ) 

৪র্ঘ সংখ্যা 
১৩০৫ ৩য় সংখ্যা ঞঁ 

টা “প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী?* 

80 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা? 

১৩১৭ ২য় সংখ্যা 
১৩২১ বৈশাখ, আধা “মানসী, 

005 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা? 
৪র্থ সংখ্যা এ 

এ 

১৩২২ বৈশাখ নারায়ণ, 
এ 

ভান্দর এঁ 

আশ্বিন 

00888 শাহিত্য-পরিষৎ-পন্থিকা? 

কাণ্তিক “নারায়ণ? 
অগ্রহায়ণ, রি 

বৈশাখ ১৩২৩ 

ফাঁন্কন এঁ 

* কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্বে 
বঘুবংশ। 

কুশীনগর 
* মুসলমানী বাঙ্গাল। (শুজ্ছু উজাল বিবীর 

কেচ্ছ। ) 
* ভারতের লুপ্ত রত্বোদ্ধার (বোধিসত্বাবদান 

কল্পলতা) 
মুস্লমানগণের সংস্কৃত চচ্চা 

* কৃবি কুষ্ণরাম 

রমাই পণ্ডিতের ধশ্মমঙ্গল 

কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিওন-ফলক 

ধোয়ী কবির 1বনদূত 

বিদ্যাপতির পদাবলী (অসম্পূর্ণ ) 
বাঙ্গাল] ব্যাকরণ 

বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাত্রমুকুট 
কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা- 

সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 

[ পরিষদের ] সভাপতির অভিভাষণ 

সাহিত্য-শীখায় সভাপতির সঙ্গোধন (৮ম 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন, বর্ধমান ) 

হিন্দুর মুখে আরপঞ্জেবের কথা 
বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায় 
ব্কিমবাবু ও উত্তরচরিত 

কালিদাসের মেয়ে দেখান 

সীতার স্বপ্ন 

সম্বোধন [ পরিষদের সভাপতির ] 

দুর্গোৎ্সবে নবপত্রিকা 

রাধামাধবোদয় 

কালিদাসের বসই্বর্ণনা 

%. ইহ ১৩০৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির 11011015609 17:9104র আদর্শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরি্ণৎ কর্তৃক 

প্রচারিত একখানি দ্ৈমাসিকাঁ পত্রিকা । ইহাতে প্রাচীন গ্রন্থ খণ্শঃ প্রকাশিত হইত। ১৩০৯ সাল পর্যন্ত হরগ্রসাদ ইহার 
সম্পীদক ছিলেন । 



১৬০ 

১৩২৩ কজ্যষ্ঠ 

আধাঢ 

ভাদ্র, আশ্বিন 

আশ্বিন 

২য় সংখ্য। 

ফান্ধন 

১৩২৪ জ্যেষ্ঠ 

৯৩২৫ 

আষাট 

শ্রাবণ 

ভার 

আশ্বিন-কাত্তিক 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ 

মাথ 

ফাল্তুন 

বৈশাখ 

জোষ্ঠ 

আষাঢ় 

শ্রাবণ 

ভাপ্র 

আশ্িন 

কাত্তিক 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ 

ফাকন্ধন 

চৈত্র 

১৩২৬ জ্যেষ্ঠ 

$ 

ভাত্ 

পৃজা-বাধিকী 

২য় সংখ্য। 

বিশ্বভারতী পত্রিকা 

“নারায়ণ, 

এ. 

এঁ 

নারায়ণ 

সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা” 

“নারায়ণ? 

এ 
এ 

উদ্বোধন: 

“নারায়ণ? 

7 £/ 2/2/ 2" 2 
রা 

নাবায়ণ' 

হি" 57 / 2 হি হ/ 22 / 2/ 

এঁ 
“সাহিত্য; 

“আগমনী? 

'সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা 

সপ্তম বর্ষ 

ইরাবতী 

পার্বতীর প্রণয় 

তীর্থভ্রমণ (সমালোচনা ) 

দুর্গাপূজা 

সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির] 

উর্ববশী-বিদায় 

বিরহে পাগল 

কোমলে কঠোর 

বঙ্গে বৌদ্বধশ্ম 
কথ্ের কোমল মৃত্তি 

মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা 

কথ্খের কঠোর মৃত্তি 

শকুস্তলার মা 
হুম্মন্তের ভাড় মাধব্য 

হুর্বাসার শাপ 

শকুন্তলায় হি'ছুয়ানী 

এক এক রাজার তিন তিন রাণী 

অগ্রনিমিত্রের ভাড 

কুমারসম্তব-_-সাত ন। সতেরো সর্গ 

বঙ্কিমচন্দ্র 

বঘুবংশের গাখুনি 

রঘুতে নারায়ণ 

রঘু আগে কি কুমার আগে? 
অজবিলাপ ও বূতিবিলা'প 

রঘুকাব্য বড় কিসে? 
রঘুবংশে বাল্যলীলা 
রামের ছেলেবেলা 

রঘুবংশে প্রেম 

বদুবংশে প্রেম-বিরহ 

রামেন্দ্রবাবু 

বামুনের দুর্গোৎসব 

চণ্তীদাস 



ঘ্িতীয় সংখ্যা 

১৩২৭ ১ম সংখ্যা 

১৩২৮ 

শ্রাবণ 

কাণ্তিক 

৩য় সখখ্যা 

১৩২৯ জ্যেষ্ঠ 

১ম সংখ্যা 

শ্রাবণ, ভাত্র 

ভার 

৪র্থ সংখ্য। 

১৩৩০ শ্রাবণ 

ভাত্র 

কান্তিক 

অগ্রহায়ণ 

১৩৩১ বৈশাখ 

৯ টজ্যষ্ট, ২৭ আষাঢ় 

২য় সংখ্যা 

কাত্তিক 

€র্থ সংখ্য। 

১৩৩২ শ্রাবণ 

২০ চৈত্র 

৪র্থ সংখ্যা 

১৩৩৩ ১ম সংখ্যা 

শ্রীবণ 

পূজী-বাধিকী 
২য় সংখ্য' 

অগ্রহায়ণ 

অগ্রহায়ণ-পৌথ 

১৩৩৪ পুজা-বাধিকী 

হরপ্রসাদ শান্্রীর বাংল! রচনাবলী 

'সান্ত্যি-পরিষৎ-পত্রিক” 

প্রবাসী, 

“মানসী ও মন্মবাঁণী” 

“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক?” 
ত্র ৃ 

“মাসিক বস্থমতী; 
'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” 

“মাসিক বক্থমতী' 

প্রবাসী, 

ভারতী 

“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1; 

প্রাচী? 

এ 

প্রবর্তক 

প্রাচী? 

স্থব্রণবণিক সমাচার? 

“নাচঘর? (সাপ্তাহিক ) 

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!” 

“মানসী ও মন্্মবাণী' 

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

“মাসিক বস্থুমতী; 

নবধুগ' (সাপ্তাহিক ) 

সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা; 

'সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা” 

“মানসী ও মন্ধবাণী? 

ভারতবর্ষ? 

“াধষিক বস্থমতী; 

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা? 
“ভারতবর্ষ 

প্রবাসী? 

“মাসিক বন্মতী; 

'বাধিক বন্্মতী? 

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর 
লাইত্রেরী 

অদ্দেন্দু-কথ। | 

ব্রহ্মা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। 

মহাদেব 

নাট্যকল। 

[ পরিষদের ] সভাপত্তির অভিভাষণ 

বঙ্কিমচন্দ্র 

কাস্তকবি রজনীকান্ত (সমীলোচন] ) 

স্বগঁয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
চণ্তীদাস 

ডাক" ও খন! 

বিছ্যাপতি 

পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থ। 

ব্রাত্য 

৬দ্েবেন্দ্রবিজয় বস্থর কথা (পৃ. ২৩০-৩১) 

অদ্দেন্দুশেখর 

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ 

খানাকুল-কষ্ণচনগর (রাধানগর বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ ) 

এপ্যাবীঠাদ মিত্র 

বাঙ্গাল। সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন 

কয়টী তারিখ (নৈহা'টি সাহিত্য-সন্মিলনে পঠিত) 
আমাদের ইতিহাস 
৬রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোৌক-সভা 

শ্রীকষ্ণ (সমালোচনা ) 

পাঁচ ছেলেব গল্প 

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা কবিতেন ? 

খষির মেয়ে ( সমালোচনা ) 

বৃহত্তর ভারত-পরিষদৈ আশীর্ববাদ-পত্র 

গুরুদাস-স্থৃতি 

ব্যনোগী টিবব 



১০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

১৩৩৪ কান্তিক "মাসিক বস্থমতীঃ বিন্সী 

অগ্রহায়ণ ন্থবর্ণবণিক্ সমাচার" ৬ অধরলাল সেন 
১৩৩৫ ১ম সংখ্যা “সাহিত্যা-পরিষৎ-পত্রিকা॥ [পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ-_-ভারতবর্ষের 

ইতিহাস কোথ। হইতে আবস্ত কর। উচিত? 
১৩৩৬ আষাঢ় 'পঞ্চপুষ্প? ভরতের নাট্যশাস্ত 

১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা" [পরিষদের ] সভীপতির অভিভীষণ-_বাঙ্গালার 

বৌদ্ধ সমাজ 

মাঘ “মীসিক বস্থমতী” কামন্দকীয় নীতিসার 

“প্রবাসী, কালিদাসের অভিধান 

১৩৩৭ ভাত্র 'পঞ্চপুষ্প' ভর্ত মল্লিক 

আশ্বিন প্রবাসী অভিধান ( সমালোচন। ) 
২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” | পরিষদের ] সভাপতির অভিভাষণ 

৩য় সংখ্য! এ চিরগ্রীব শন্মা 

৪র্থ সংখ্যা! এ কাশীনাথ বিদ্ভানিবাস 

১৩৩৮ ১ম সংখ্য। এ বত্াকরশাস্তি ্ 

২য় সংখ্যা এ বৃহস্পতি বায়মুকুট 
৩য় সংখ্যা এ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার 

পৌষ মাসিক বস্থমতী, এস, এস বধু এস__আধআাচবে বস 
মাঘ-ফাল্কন এ ভবভূতি 

চৈত্র এ মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান্ 

৪র্থ সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার 

১৩৩৯ ১ম সংখ্যা এ পুরুষোত্তমর্দেব 

কাণ্তিক পঞ্চপুষ্প' সিংহল-দ্বীপ 

মাঘ “বঙ্গশ্র ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস 
১৩৪০ মাঘ এ পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড 

তার্কা-চিহ্নিত রচনাগুলি ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে বন্থমতী-কাধ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
হর প্রসাদ গ্রস্থাবলী”তে (৫ খানি বাংলা গ্রন্থের সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে । এতদ্যতীত ১২৮৫ সালের জ্যো্ট- 
সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত “বাঙ্গাল! ভাষা” নামে একটি প্রবন্ধও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্কটির 
উল্লেখ কিন্ত ইংরেজী পুস্তিকায় “বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রবন্ব-তালিকায় নাই । থাকিবার কথাও 
নহে; ইহা! বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা । বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ সনে তীহার “বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগে? ইহা পুনমুক্িত 
করিয়া গিয়াছেন। হরপ্রসাদ্ গ্রস্থাবলীর সঙ্কলনকর্তা যিনিই হউন, ইহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে 
পূর্বগামীর অনবধানতাই তীহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। পরলোকগত প্রত্বতাত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দই এই 
মারাত্মক ভুলের অষ্টা ( পিঞ্চপুষ্প, কাত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পু. ৯০৮ দ্রষ্টব্য )। ডঃ নরেন্ত্রনাথ লাহাও 
(17927, 17751. 0%%74977%, 2. 380 ) ইহার প্রভাবসুক্ত হইতে পারেন নাই । 



অকার বনাম হস্চিহ 
শ্রীস্ুধীরকুমার চৌধুরী 

বাংল। লিপি ও বাংল! বানান সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা * ক 'বে দেখা গেল, একটি অকার-চিন্ন 

গ্রহণ করলে এই দুর্দিকৃকারই অনেক সমস্তা আমাদের মেটে । 

অকার-চিহ্ন গ্রহণের বিপক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উপস্থা পিত ২য়ে থাকে, এবারে একটি 

একটি ক'রে সেগুলিকে নিয়ে আলোচন1 ক'রে দেখা যেতে পারে তাদের কোন্টার কতখানি মূল্য । 
বাংল। সংস্কত-গোগীর ভাষা । তার বর্ণমালার ধ্বনিসংস্থান সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে নেওয়া । 

সংস্কৃত বর্ণমালাতে অকার-চিহ্ন ব'লে কিছু নেই ; স্থতরাং বাংল! বর্ণমালাতে অকার-চিহ্বের আগম হলে 

সংস্কৃতের সঙ্গে তার সমগোত্রীয়তা ক্ষুপ্ন হবে, বাংলাভাষা জাতিচ্যুত হবে, অকারচিহু-বিরোধীদের মধ্যে 
এই হল একদলের বক্তব্য । 

এবা ভূলে যান যে, ধ্বনিচিহুগুলি চিহ্ন মাত্রই ; ধ্বনিটা আসল, চিহ্ৃটা গৌণ। আসল 
জায়গাক্ম আমাদের যখন চ্যূতি ঘটছে নী; সংস্কত ধ্বনিতত্ব, তার সন্ধি-সমাসের নিয়ম, তার ষত্ববিধি, 
ণত্ববিধি প্রভৃতিকে আমবা এখন যতট। মান্য করছি পরেও যখন ততটাই মান্য করব, তখন বাইরেকার 

পোষাক একট] বেশী নিচ্ছি বলে আমাদের জাত যাঁওয়া উচিত নয়। যে বাপ কোনোওকালে রুমালে 

মুখ মোছেননি, তার নিষ্ঠাবান্ ছেলেটির হঠাৎ যদ্দি একট] রুমাল কিনবার খেয়ালই হয় ত সেজন্যে অত্যন্ত 
গোঁড়া সমাজেও কেউ তার ধোপানাপিত বন্ধ করে না। একটি অকার-চিহ্ব গ্রহণ করলে আমাদেরও 

ধোপানাপিত যে বন্ধ হবে না সেটা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে, কারণ, সংস্কৃত যে আমাদের প্রমাতামহী 

তা নিয়ে কোনোও সংশয় জন্মাবে না এর থেকে । 

, যদি নজির চান ত চন্্বিন্দুর দিকে অুলি-নির্দেশ করব। এ ধ্বনিচিহটি সংস্কৃত বর্ণমালায় 
নেই, বাংলায় আছে। জাত বাচাবার খাতিরে সেটিকে বঙ্জন করবার পরামর্শ আজ অবধি ত কেউ 

দেননি? ডট, য়, ৎ, এইগুলিও বাংলার নিজস্ব অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন | 

চিহ্হীন ব্যঞ্ন মাত্রেই উচ্চারণে অকারাস্ত, এই যে ন্য়িম আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের 
মুনিধষিরা ক'রে রেখে গিয়েছেন, এ তাদের প্রতিভা প্রস্থত এক অতি অপূর্ব ব্যবস্থা, তাদের এই বর্ণ- 

বিস্তাসরীতি আজ যদি আমবা৷ পরিত্যাগ কৰি ত ভারতীয় আধ্য-সংস্কৃতির এতিহের সঙ্গে একটি বড় 

যোগস্থক্র আমাদের ছিন্ন হয়ে যাবে, এই হল আবর-এক দলের বক্তব্য । 

কিন্তু আসলে এর উল্টো কথাটাই ঠিক। ভারতীয় আধ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সত্যিকারের একটি 

বড় যোগস্থত্র আমাদের ছিন্ন হয়ে যাবে, যদি আজকের দিনের নৃতনতর পরিবেশের মধ্যে বাংলার জঙ্ে 

অকার-চিহ্ন একটি আমরা গ্রহণ ন। করি। কেননা, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা রষ্টা তারা বহু পরিশ্রমে 
এ আপিন পাশপাশি পাস পলাশ শী শীীশীীঁীঁশী শশা শশী 

* দরষটব্য বিধভারতী পত্রিকা __শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৫১, “বাংল! লিপির সংস্কার” ; কার্তিক-পৌঁষ ১৩৫৪, "বাংল! বানানে 
অ এবং অকার” ; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, “নুতন বাংলার বর্ণমালা" | 



১০৪ বিশ্বভারতী পত্রিক! সপ্তম বর্ষ 

তাদের লিপিকে ধ্বনি-অন্ুসারী ক'রে গড়েছিলেন, এবং একটি অকাবর-চিহ্কের অভাব বাংলালিপির ধ্বনি- 
অনুসারী হবারপথে সবচেয়ে বড় বাধা । 

তারা দেখেছিলেন যে, অকারের জন্তে একটি আলাদ। নি না থাকলেও তাদের চলে, 

চিহ্নহীন ব্যঞ্জনগুলি সর্ধত্র সব অবস্থাতেই অকাবাস্ত উচ্চারিত হবে এই নিম্»মটিকে যদি তারা গ্রহণ 
করেন; এবং তাই ক'রে লিপিতে একটি ধ্বনি-চিহন তীরা কমিয়েছিলেন। চিহ্নহীন ব্যঞ্নমাত্রেই 

ইকারাস্ত উচ্চারিত হবে এইটে স্থির ক'রে তারা! যদি ইকার বাদ দিয়ে অকার-চিন্ গ্রহণ করতেন, ফল 

একই দাড়াত। তাদের মত, আজ আমরাও যদ্দি চিহ্হীন ব্যঞ্জনগুলিকে সর্বত্র নির্বিচারে অকাবাস্তই 

উচ্চারণ কর্ব স্থির করতে পারতাম, ত অকার-চিন্ন গ্রহণের কথ। উঠতেই পারত না। সংস্কত বর্ণমালায় 

চিহ্হীন ব্যঞ্জনগুলির চিহ্ৃবিহীনতাটাই ছিল অকার। আকার যেমন সর্বত্রই আকার, স্থানবিশেষে 

উকার নয়; ইকার যেমন সব্ধত্রই ইকার, স্থানবিশেষে ওকার নয়, তেমনিই চিহ-বিহীনতাটা সর্ধত্রই 

ছিল অকার, কোথাও হসম্তবৎ ছিল না। তাদের ভবিশ্বাদ্বংশীয়ের! চিহ্ৃহীন ব্যঞ্জনের ছুরকম উচ্চারণ 

করবেন, এ যদি তখন তারা জানতেন, একটি অকার-চিহ্ের ব্যবস্থা নিশ্চয় ক'রে রেখে যেতেন । বর্ণ- 
মালাকে নিখুঁৎ ক'রে গড়তে এত দিকে এত মেহনত তীদের করতে হয়েছিল যে, এটুকু করতে তাবা 

কখনোই পেছপা হতেন না। 

অকার-চিহ্ন ছাড়াই ত আমাদের দিব্যি চলে যাচ্ছে, এই হল অকার-চিহ্ু-বিরোধী তৃতীয় 
একদলের যুক্তি। এটা হল অলসের যুক্তি, প্রগতিবিমুখতার্ যুক্তি । চলে যেযাচ্ছে না, বাংলালিপির 

সংস্কার যে অবিলম্বে হওয়। প্রয়োজন, এবং একটি অকার-চিহ্ন গ্রহণ ভিন্ন তা যে হওয়া সম্ভব নয়, সে-সব 

বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র একাধিকবার করেছি । 

বিরোধীদলের সবচেঘ্ে জোরালো! যুক্তি ব'লে যেটাকে মান্য করতে হয়, সেটা হচ্ছে, হস্চিচ্ছের 

ব্যাপকতর ব্যবহারের যুক্তি । এরা বলেন, সংস্কৃত বর্ণবিস্তাসের যেট। রীতি সেটাকে রক্ষা করে, চিহ্ৃহীন 

ব্যগ্তনগুলিকে সেই রীতি অন্যায়ী সর্বত্র অকারাস্তই উচ্চারণ করব, কোথাও তার অন্যথা করব না স্থির 

ক'রে, মূলতঃ অকারান্ত বর্ণের হপস্তবৎ উচ্চারণ নির্দেশ করবার জন্যে হস্চিহ্ন ব্যবহার করলেই ত চলে, 
অকার-চিহ্ন কেন আবার একট] অকারণ ? 

কিন্তু হসন্ত ও হসন্তবত্, এ ছুটোকে কিছুতেই মিশিয়ে ফেলা চলতে পারে না। 

বাংলা উচ্চারণের যা ধারা তার শ্োতের টানে পণড়ে, মূলতঃ অকারাস্ত অনেক বর্ণ, সংক্ষিপ্ত 

হতে হতে কোথাও কোথাও হসন্তবৎ হয়ে গিয়েছে । হয়ত এটা আমার ভুল, তবু বলব যে, হ্সস্ত 

এবং হসস্তবৎ এ দুটোর উচ্চারণেও অনেক ক্ষেত্রে তফাৎ একটু রয়েছে । জামবন-বন্বন্, ঠক-ঠক্ঠক্, 

কূট-কুট্, বসত-অসৎ, বাত-দেবাৎ, দৃত-বিছ্যুৎ্ দান-বিদ্বান্, এই শব্দগুলির অস্ত্যবর্ণের উচ্চারণ তুলনা ক'বে 

পাঠক দেখতে পারেন । পদান্তে হস্ত উচ্চারণের পর জিহ্বা ও ওষ্ঠের সংস্থান এক অবস্থায় এসে যতক্ষণ 

থাকে, হসন্তবৎ উচ্চারণের গার ততক্ষণ থাকে না, অর্থাৎ ধ্বনিটি ঠিক সমাপ্তি লাভ না ক'রে মোটের উপব 

একটু বিলম্বিত হয়।* পদমধ্যবর্তী হসন্ত ও হসম্তবৎ উচ্চারণের এই তফাৎ তত স্পষ্ট নয়। 

টা রর রা 2 তারি | 
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উচ্চারণের তফাৎ কিছু থাক্ বানাই থাক্, হসস্ত এবং হসম্তবৎ এই ছুয়েতেই হস্চিহ্ন দিতে 
যাবার বিপদ্ অনেক । * ॥ 

হস্চিহ্ন একটানে লেখ ধায় না, এই কথা ব'লে সুরু করা যেতে পারত; কিন্তু অপরপক্ষ 

চিহ্নুটাকে বদলে নিতে রাজী হতে পারেন । স্থৃতরাং হস্চিহ্ছের বিরুদ্ধ-যুক্তি হিসাবে কথাটাকে তুলবই 

না মোটে । 
তবে এট! ঠিক যে, অকারান্তের হসম্তবৎ উচ্চারণ বোঝাঁবার জন্যে হ্স্চিহ্ন ব্যবহার করলে বাংল! 

লিপি বেশ কিছুকাল ধ'রে আমাদের চোখকে অত্যন্ত বেশী গীড়া দেবে । হস্চিহ্ুট। দষ্টি-স্ৃখকর নয় ব'লে 

নয, একটা পরিচিত জিনিষকে হঠাৎ অপরিচিত কাজে ব্যাপূত হত্তে দেখলে একটু খাঁপছাড়া লাগাই 

স্বাভাবিক। অপরিচিতকে দিয়ে অপরিচিত কাজ করিয়ে নেবার এই অস্থবিধাটা নেই ব'লে, অকাবর 

হিপাবে নৃতন যে ধ্বনিচিহ্ুই আমর। গ্রহণ করব, সেটা চোখের এতখানি গীড়াদায়ক হবে না। 
কিন্তু এটাও খুব বড় কথা নয়। কালক্রমে হস্চিহ্নকে অপরিচিত পরিবেশের মধো দেখা 

আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ব্যাপারটাকে আর খাপছাড়া মনে হবে না। 

হসস্তবৎ অকারুকে হস্চিহিত করবার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল, হ্সস্ত নয় ব্'লেযাকে 

নিশ্চয় ক'রে জানি, তাকে হুসন্ত ক'রে কেন লিখব ? বাড়ীতে ঘটি এবং ফুলদানি এ দুপ্েরই প্রয়োজন 

রয়েছে; ফুলদানির কা কালেভদ্রে ঘটি দিয়েও চলতে পারে ব'লে বাড়ীর সব ক'ট। ঘটিতে সারাক্ষণ 
ফুল সাজিয়ে রেখে দিলে কাজের খুবই অসুবিধা ঘটে ন! কি? 

হসম্তবংএর আচরণ সন্ধি-সমাসে হসন্তের মত নয়, অকারেরই মত। যদি বলি, বাংলায় 
অকার উচ্চারণের বিচারে অকার্-চিহ্ছিত এবং চিহৃহীন এই ছুরকম ক'রে লেখা হয়ে থাকে, ত সন্ধিসমাঁসে 

অকার-সম্পফিত নিয়মগুলিকে মান্য করে চলতে কোনোও অস্ত্ুবিধায় পড়তে হয় না। বনজ্যোত্স' 

লিখতে ন-এ অকার দ্রেব, পারুলবনের ন হবে চিহ্ৃহীন ; কিন্ত দুটো .ন-ই আসলে অকারাস্ত একথাটা 

শিক্ষার্থীরি জান। থাকবে ব'লে, সন্ধিন্থত্রগুলিকে আয়ত্ত করবার পর বন-+-অস্ত যে বনাস্ত, বন+ওষধি যে 

বনৌধধি সে বিষয়ে তাৰ কোনোও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু যদি বলি, অকার উচ্চারণের 

বিচারে চিহ্হীন এবং হস্চিহ্িত এই ছুরকম করে লেখা হয়, বিপদের আর শেষ থাকবে না। কারণ, 

হসম্ত শব্দগুলির আচরণ এবং হসম্তবৎ উচ্চারণের অকাবান্ত শব্দগুলিব আচরণ সন্ধিসমাসে এক নয়। 
মূলতঃ অকারাস্ত এমন অনেক শব্দ বাংলায় আছে, যাঁরা উচ্চারণে সর্ধত্র সব অবস্থাতেই হসম্তবৎচ। 

সব্ধাত্র সব অবস্থাতেই হস্ চিহ্নিত হয়ে লেখা হলে, সেগুলিকে মূলতঃ অকারাস্ত বলে চিনে রাখতে 

শিক্ষার্থীর প্রাণাস্ত পরিচ্ছেদ হবে। যেমন ধরুন, উপায় ; কথাট? এবপর সর্বত্রই যদি উপায়, হয় তাহলে 

উপায়াস্তরে পৌছবার আর কোনোও উপায় থাকবে কি? উদার যদি উদ্দার্ হয়ে যান ত তার কাছ থেকে 

উদ্দারতা কোন্ কুত্রে আদায় করব? নীচ নীচ হলে তার কাছ থেকে নীচতা পাওয়াও শক্ত হবে। 

যে-সব শব্দ স্থানবিশেষে অকাবাস্ত উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে চিনে রাখাও "শিক্ষার্থীর পক্ষে খুব সহজ 

হবে না, যেজন্যে বন্+অস্ত থেকে বনাস্তে পৌছতে তার অনেক দ্রিন সময় লাগবে । 

আপদ্ (উত্পাত) আপদ (পা পধ্যস্ত), পরভৃৎ (কাক) পরভূৃত (কোকিল ), বিরাট 

( সর্বব্যাপী ) বিরাট ( মত্স্যদেশ ), এই কথাগুলিতে পার্থক্য করবার আর কোনোও উপায় থাকবে না। 
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যদি বলি, অকার্ উচ্চারণ বোঝাতে অকার দেব, মূলে অকারাস্ত কিন্তু অঞ্চল-বিশেষে উচ্চারণ 

অল্পবিস্তর'ওকার ঘে'ষা এমন সমস্ত স্থলেও অকার দেব, মূলতঃ হসম্ত এবং অন্য যে-ক"টি মুষ্টিমেয় শব্কেও 
হস্চিহ দিয়ে বানান করা উচিত * সেগুলিতে হস্চিহ্ন দেব, বাকী সর্বত্র হসস্তবৎ উচ্চারণ বোঝাবার জঙ্টে 

চিহ্নহীন ব্যঞ্জন ব্যবহার করব, এই হবে বিধি, ত এসমস্ত অস্থৃবিধার একটিও আমাদের ভোগ করতে 

হয় না। হ্স্চিহ্ন ব্যবহার ক'রে যে কাজ দায়সারা ভাবে চলে, এলোমেলো ভাবে চলে, এবং অসংখ্য নৃতন 

অস্থবিধার স্থ্রি হয়, একটি অকারচিহ্থ গ্রহণ করলে সেই কাজ বেশ তুষ্ট, স্ুশৃঙ্খল' ও বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে চলতে পারে। 

কথা উঠতে পাবে, আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাঁজ হলে একই শব্বকে স্থানবিশেষে ছুরকম ক'রে 

আমাদের লিখতে হবে; একবিংশের ক হবে অকারাস্ত, একবারের ক হবে চিহহীন ॥ জলধরের ল হবে 

অকাবাস্ত, জলপানের ল হবে চিহ্ৃহীন ; বনজ্যোৎমার ন হবে অকারাস্ত, বনবাদাড়ের ন হবে চিহ্ৃহীন। 

এটা খুব অদ্ভুত ব্যাবস্থা হবে না কি? আমি বলব, না। একই শব্দকে দুরকম করে উচ্চারণ করার 

ব্যবস্থাট1 যদি অদ্ভুত না হয়, উচ্চারণের বিচারে ছুরকম ক'রে বানান করবার ব্যবস্থাটী অদ্ভুত হবে না 
মোটেই । তাছাড়া একই কথাকে দুরকম ক'রে লেখা আমাদের ধাতস্থই আছে। সংগোপন-সঙ্গোপন, 

উদ্বিড়াল-উদ্ঘিড়াল, উদ্যোগ-উদ্যোগ, উল্টা-উলটা, কতর-কর্তী একটি-একটা, বাঙালী-বাঙ্গালী, রং-রঙ, 

খৈ-খই, বৌ-বউ, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিকল্প-বিধান যদ্রি চলে, এবং যে-কোনোও একটা বানান নিব্বিচারে 

লিখে দিলেও যদি ভাষার জাত না যায়, তাহলে উচ্চারণের বিচারে বিধিনির্দিষ্ট-ভাবে অকারাস্ত বর্ণগুলিকে 

দুরকম ক'রে লিখলে ভাষার জাত কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়। 

'ম্কৃত ভাষার নজির ছাড়। এক পা চলতে ধার। নারাজ, তাদের বলব, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অকারাস্ত 

ও হসম্তবৎ এই দুরকম ব্যবহার সংস্কৃতিও আছে বলা চলে । যথা, সাধারণভাবে যদিও ব্যঞ্রনবর্ণ মাত্রেই 

অকারান্ত ( ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এই অকার “ব্যঞ্জনবর্ণের গাত্বে লীন হইয়৷ অনৃশ্ঠরূপে 

থাকে” ), সংক্ষিপ্ধ হ্বরধ্বনি জুড়লেই তারা হসন্ত হয়ে যায়। আকার “আ"রই সংক্ষিপ্ত রূপ, ইকার-ঈকার 

ই ঈ*-বুই সংক্ষিপ্ত রূপ, তাছাড়া আর কিছু নয়, এ যদি আমরা মানি ত “কী বিশ্লেষণ করে আমাদের 

পাওয়া উচিত কী-ক+ঈ-ক্7অ+ঈ) “হই” বিশ্লেষণ ক'রে পাওয়া উচিত স+..স+উ- 
স+অ+উ; কিন্ত সবাই জানেন, অবশ্য অকারটা বিনা বাকাব্যয়ে লোপ পায়। সুতরাং মূলত: 

অকারাস্ত বর্ণগুলিকে ছুরকমে উচ্চারণ করি ব'লে ছুরকম ক'রে তার্দের লিখলে খুব স্থ্টিছাড়া কিছু যে 
একটা করা হবে তা নয়। 

তবে এটা! স্বীকার করা ভাল যে, আমার প্রস্তাবিত অকারচিন্ন গ্রহণের অস্থবিধাও কিছু আছে। 

প্রথম এবং প্রধান অন্ুবিধা যেটা, সেটা সম্পূর্ণই আকৃতিগত। অকারচিহ্টিকে আমি 
যেরকম ক'রে ভেবেছি 1 সেট! বাংলা লিপির ধাতেরই জিনিষ, বাংলা যে খফলাটা কাত হয়ে বসে 

সেটাই যেন উপরে উঠে চিত হয়ে বসবে, টানালেখায় এই অকার কোনোও অস্থবিধার স্থষ্টি করবে ন! 

* এই কট মুষ্টিমেয় শব্দকে চিনে রাঁথতে শিক্ষার্থীর তেমন কিছু অন্ুবিধা নেই, এখনও এগুলিকে চিনে রাখতেই হয়। 

1 অক্ষরের উপর লাইন টেনে যেখানে আমরা অক্ষরাস্তরে চ'লে যাই, সেইখানে ছোট একটি  চিহ্ন.'"টানালেখায় 

বলাইনটাকে অল্প একটু কাপিয়ে দিলেই মকার হয়ে যাবে। 
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এবং নৃতন ধ্বনিচিঞ্চ একটা যে ব্যবহার করা হচ্ছে কিছুদিন পরে কারও আর তা মনেই থাকবে না, 
এটাও ঠিক । কিন্তু চিহর্নট এতটা বেশী নগণ্য হবে বলেই, এবং আমার প্রস্তাবিত লিপিতে কোনোও 

ধ্বনিচিহ্ন অন্ত ধ্বনিচিস্কের মাথায় চেপে বা পায়ের নীচে থাকতে পারবে না বলেই, অক্ষরসংস্থানের মধ্যে 

খানিকটা ক'রে জায়গা ফাকা রেখে এই অকার বসবে । হাতের লেখায় এ ফাকা চোখে পড়বে না, অকার 
এতটাই কম জায়গ! জুড়বে । কিন্তু ছাপাতে ২, ২), যফল।, মফলা এবং সংক্ষিপ্ত স্বরধবনিচিহৃগুলি 

প্রস্থে আনুমানিক ই মাত্র! জুড়বে, পূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলিকে একমাত্র ধদে। স্বতরাং প্রস্থে $ মাত্রা 

আয়তনের খানিকটা জায়গা ফাকা পড়ে থাকবে অকারচিহ্ের নীচে। আমার প্রস্তাবিত লিপিতে 

উকার, উকার, কারের উপরে এবং একার, একার, ওকার, ওঁকারের নীচে ঠিক এই রকমের খানিকটা! 

ক'রে জায়গা ফাক পড়ে থাকবে । ফলে বাংলালিপির এখনকার মত ০০০71১90 বাঁ গাসাঠাসি চেহারাট। 

আর থাকবে না। 

অবস্থাট! কিরকম দ্রীড়াবে, নীচের নমুনাটির থেকে পাঠক তার মোটামুটি একট! আভাস পাবেন। 

"বুষটী লড়। টাসমর টুর 
নণগ্য় আনল বান, 

ীব্ঠাকরর বায় হ'ল" 
তাঁন কন্যগ দীন 17 

"অঃ নওুকা চণ্ড়গ দীদা 
বন আনক কাল 

আমার মনে হয়, এবিষয়ে আমার প্রস্তাবিত অকার একলা! অপরাধী হবে না৷ ব'লে, ফাকগুলি 

র্বত্র মোটের উপর সমপরিমাণে ছড়িয়ে থাকবে ব'লে, নৃতন লিপির £০0% 2961191 বা সর্বময় 
চেহীরাটা দেখতে কিছুই খারাপ হবে না । 

তাছাড়া পাঠক লক্ষ্য করবেন, উপরকার মাত্রাসমাবেশের ব্যাঘাত হয় ব'লে উকার উকার এবং 

ঝকার ঘটিত উপরদিকৃকার ফাকগুলি যতটা! খারাপ লাগে চোখে, অকার, একার, একার, ওকার, গঁকারের 

ফাঁক ততটা খারাপ লাগে না। রু লিখতে এবং হ্ৃ লিখতে যে উকার ও খকার আমরা ব্যবহার করি 

সে-ছুটাকে নিলে "ক্ষরসংস্থীনের ঘন-বিন্যস্ততার দিক থেকে আর একটু ভাল হয়, কিন্তু অপরিচয়ের 

হাঙ্গীমা অনেক বেশী তাতে বাঁড়ে। উকার, উকার ও খকারকে উপরে তুলে নেবার সবচেয়ে বড় 
অন্ুবিধাও সেইটেই। * | 

অকারচিহ্ন গ্রহণের দ্বিতীয় অস্থবিধাটা আর-একটু জটিলতর। 



১০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

হসস্তবৎ বলে যে বর্ণগুলির জন্যে চিহ্নহীনব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করছি তার! সকলেই যে মুলত: 

অকারাস্ত তা নয়। মুলত: অকারাস্ত নয় এমন হসস্তবৎ শব্দগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ 

করা যায়। 

(১) আ,ই,উ এবং এ ধ্বনির লোপ হয়ে যে হসস্তবৎ। যেমন, খাজানা-খাজনা, আ'লিপনা- 

আলপনা, ফাগু-ফাগ, একেলাএকলা। এদের সম্বন্ধে বক্তবা হচ্ছে, এরা মূলতঃ হসস্ত যখন নয়, তখন 

এদের হম্চিহ্িত ক'রে না লিখলেও দোষ কিছু হয় না। বাংল! উচ্চারণের যে নিয়মে অকার সংক্ষিপ্ত 

হতে হতে হসন্তবৎ হয়ে যায়, আ-ই-উ-এ'ও অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়। সেই বিচারে মূলতঃ অকারাস্ত 

হসস্তবৎ শব্দের সঙ্গে এই জাতীয় হসন্তবত্গুলিও আসন পাবার যোগা। 

(২) মুলে কিষে ছিল নিশ্চয় ক'রে বল যায় না, এমন হৃসম্তবৎ। যেমন, 'আদেখলা”, যাক । 

এই শ্রেণীর কোনোও কোনোও হসন্তবৎএর শ্বরাস্ত হতে খুব মারাত্মক বাধা কিছু নেই এটা লক্ষ্য করবার 

মত। যেমন, সামনে কথাটার ম যদিও জর্ধত্রই উচ্চারণ হসন্তব্ রবীন্দ্রনাথ এর অকারান্ত প্রয়োগ 

করেছেন £ ৰ | 
তৃণে পুলকিত যে মাটির ধর লুটায় আমার সামনে, 
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে 1, 

'স্কৃত সদ্ি-সমীসের নিয়ম এই জাতীয় শব্দগুলিতে প্রযোজ্য নয় বলে এগুলিকে হস্চিহ্িত 

ক”বে না লিখলেও কিছুই এসে যায় না। 

(৩) মূলতঃ স্ববাস্ত নয় বলে নিশ্চয় ক'রে জানি, হসম্ত তৎসম শ্রেণীর বাইরেকার এমনতর 
হসম্ভবৎ | যেমন “মামল1” “আশমানী, ঝিমঝম* (ঝম্ঝমূ)। এদের মধ্যে ধনাত্মক শব্দগুলিতে এবং 

আরও কয়েক জাতীয় শব্দে হস্চিহ্ু ব্যবহার করার আমি পক্ষপাতী * | বাকীগুলিতে চিহ্ৃুহীন ব্যঞ্ন 

ব্যবহারের বাধা কিছু নেই, কেনন! সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিয়ম এদের বেলাতেও খাটে না ব'লে এদের 
আচরণ কুত্রাপি হনস্তের মত নয়। 

তৃতীয় এবং আসল অস্থুবিধা যেটা, অকার-চিন্ন গ্রহণের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিতান্তই গৌণ। 

লিপিকারের অস্থবিধা বাড়াতে চাই ন! ব'লে আমি প্রস্তাব করেছি, অকার গ্রহণের ফলে যুক্তাক্ষর বলতে 

আমাদের লিপিতে কিছুই প্রায় ষখন আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন, যুক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) 
অক্ষর যদিও মূলতঃ হসন্ত, সেগুলিকে আমরা চিহ্নহীন ব্যঞ্জন দ্রিয়েই লিখব । 

ব্যতিক্রম করব কেবল নির্, ছুর্, উৎ এবং সম্ এই কটি উপসর্গের বেলায়; এগুলি সর্বত্রই 

হস্চিহ্িত হবে। আর, যে-সমস্ত হস্ত তৎসম শব্দের বাংলায় স্বতন্ত্র ব্যবহার আছে, যুক্তাক্ষর থেকে 
বিষুক্ত হয়েও তারা হস্চিহ্নিত হবে। যেমন ঝ্েদ প্রস্তাবিত লিপিতে হবে খগ.বেদ, তড়িদ্বেগে হবে 

তড়িদবেগে। 

কিন্তু এ ছাড়া অন্যত্র যুক্তাক্ষরবদ্ধ যে সমস্ত বর্ণকে হসস্ত ব'লে নিশ্চয় ক'রে জানি, সেগুলিকে 

আমার প্রস্তাব অনুযায়ী চিহ্হীন ব্যগ্ন দিয়ে লিখলে অবস্থাটা কিরকম দাড়াবে নেই হ'ল প্রশ্ন। এট! 
1 ১ ২২৭ এ রিনতে 

* দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা,-_কাঁতিক-পৌঁষ ১৩৫৪, “বাংল। বানানে অ এবং অকার”, পৃ ৮৫-৮৬। 



দ্বিতীয় সংখ্যা অকাঁর বনাম হস্চিহ্ন ১০৯ 

ঠিক যে যুক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) বর্ণকে হস্চিছিত না ক'রে লেখাটা এক হিসাবে 
মিথ্যাচারের সামিল হবে। যেমন, ধরুন, “বন্ধ” কথাটার মধ্যেকার ন। এটা বাস্তবিকই হসস্ত ) বন্ধ, 
থেকে বদ্ধ এবং বন্ধকে বিষুক্ত ক'রে লিখতে হলে বন্ধই লেখা উচিত। কিন্তু যেহেতু “বন্ধ, বা 

'বন্”-এর সঙ্গে আমাদের আলাদা ক'রে কিছু কারবার নেই, তাই “বন্ঠকে “বন” লিখলে সন্ি-সমাস 
ইত্যাদি নিয়ে কোনোও গোলযোগে আমাদের পড়তে হয় না। তাছাড়া, পূর্বেই বলেছি, পদমধ্যবস্তা 
হসস্তের সঙ্গে পদমধ্যবর্ভী হসস্তবৎ-এর উচ্চারণগত পার্থক্যও খুবই অল্প । 

চিহ্নুহীন ব্যঞ্জন ব্যবহারের অসুবিধা কিছুই নেই, লিপিকার্রও তাঁতে অনেকখানি মেহনত 

বাঁচে, এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে । তৎসম যে হসস্ত শব্দগুলি বাংলায় চলে সেগুলি সংখ্যায় খুব 

বেশী নয়, শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলিকে চিনে নিয়ে মনে বাখা সহজ । অন্য যে-সমস্ত শব্ধকে হস্চিহ্ন দিয়ে 

বানান করতে চাই সেগুলিকে চিনে বাখা আরও সহজ। কিন্তু বাংলায় যুক্তাক্ষর-সম্বলিত শব্দ অসংখ্য, 

সেগুলিকে চিনে রেখে নিভূলিভাবে হস্চিহ্ন ব্যবহার করতে হলে শিক্ষার্থীরা চোখে সরষে ফুল দেখবে । 

এইসব নানাদিক্ বিচার ক'রে, আমার প্রস্তাবিত ব্যতিক্রমের স্থলগুলি ভিন্ন অন্যত্র, যুক্তাক্ষরের 

প্রথম (এক বা একাধিক) অক্ষরকে বিধুক্ত অবস্থায় চিহ্নহীন ব্যঞ্জন দিয়ে বানান করাই আমি বিধেয় বলে 

মনে করি। এই একটা বিষয়ে অন্ততঃ বিকল্প-ব্যবস্থাও হয়ত স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে । 



শ্রীবিমলা গ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

হট্টশ্রী কথাটি আমারই মনের একট? মোলায়েম প্রচেষ্টা মাত্র । 

সাধারণ ব্যবহীরে আমরা হাট-বাজাবেরই উল্লেখ করে থাকি । আর সে হাট-বাজারে ন' 

আছে শ্রী, না আছে ছণদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়া যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক 
কদর্তীকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত করে দ্েয়। আগেকার দিনে হট্টের মধ্যে যেটুকু শ্রী ছিল, সেটুকু 

আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু গোল। কেন এই রূপান্তর হয়েছে, সেই কথাটা বলি। 

হাটে-বাজারে” কথাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন ক'রে ফেলেছি যে ওর সঙ্গে ধাম আর 

ছাল! আর্ থলের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ঠ অন্থয়, ভন্ভনে মাছি এবং পচ ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ । 

কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে আসে একট। অনৈক্যতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাট্খারার 

মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদ্রির প্রতিঘন্দিতামূলক তীক্ষ প্রয়াস-_ এবং সর্বোপরি মাছের আসটে জল, 

ভাবের খোল এবং কলার খোসার স্ত,পীকৃত আবর্জনা বাচিয়ে কনুই ঠেলে পিছল পথে অগ্রসর হওয়ার 

করুণ চিত্র। এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দেনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী 

রকমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেই ছুঃস্থ মনোভাবকে আমরা সযত্রে এড়িয়ে যেতে চাই। সাহিত্যে তো 
নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচির, এবং প্লানিকর । 

তাই যে-সব নাগরিক গার্স্থ্য জীবনের নিত্য বিড়ম্বনা এবং তারই আঙ্ষর্গিক বাস্তব 

পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তারা আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্ীয়, অভাবে ঠাকুর-চাকরদের 
হাতে দোকান-বাজারের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজেই 

মনোনিবেশ করেন। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে তারা গঞ্জন। শোনেন মাত্র, কিন্তু সংসারের 

ক্লান্তিকর ঝামেল! থেকে তারা একরকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর 

সংসারের যাবতীয় কাজ ঘাড়ে আপনি এসে চেপে বসবে । তাই মেরুদগুহীন হয়েও মেরুদণ্ড 

সোজা রাখা একটা বিশিষ্ট শিল্প । আমি এই শিল্পসাধনা! করে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর 

আমাকে এখন কোনো কাজ করতে অনুরোধ জানায় না, পাছে সব ভণ্ডুল করে দিই। চঙ্ষুম্মান্ 
ব্যক্তি হলেই হয় না, চক্ষুর স্তিমিত এবং মুব্রিত ব্যবহার আত্মশাস্তির পক্ষে অপরিহার। তা ছাড়া 

প্রত্যেক ঘরেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, নিঃশব্দ পরোপকারের চেয়ে সঘোষ শিক্ষা দানেই 
ধার পারমাথ্থিক আনন্দ । ভেবে দ্রেখুন, ঘরে যদি ছোটোমাঁমা, সেজকাকা1 অথব! মেজোপিসেমশাইয়ের 

অযাচিত অকরুপণ সাহাযা "হুলভ হয়, তা হলে কোন্ ভদ্রসম্তান সকালে ছিতীয় দফা! চা-পানাস্তে 

বেলা নণ্টা পর্যন্ত কিছুই না করে বিশুদ্ধ স্কৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে না ওঠেন? নিদেন্পক্ষে, 
সর্বকর্মপটায়সী গৃহিণী তো! আছেন। তা হলে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শৈষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় 

হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আপনি যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রেরিত হয়েছেন । 
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কিন্তু ধার! নিরুপায়, নিঃসহায় এবং নির্ভিভাবক, তীদেরই সহ্য করতে হয় হাট-বাজার করার 

প্রাণাস্ত দুর্ভোগ । তাদের কাছে হাট-বাজারের অর্থই হল একটা বিশ্রী রকমের দৈনন্দিন দায়িত্ব, যেটা 
উদ্ররের ইন্ধনন্ব্ূপ হলেও রসনায় ঠিক বস সঞ্চার করে না। ধাদের বাজারে বেরবার দরকার করে না 

অথব। প্রথম দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ধার সরকার দরোয়ান নিম্ে মোটবে মার্কেটে গিয়ে আপনারই 

হাতেগড়া আভিজাত্যটুকু অক্ষুপ্ণ রাখেন তাদের দৃষ্টিটা হল স্বতন্ত্র, ছুনিয়ার উপর অঙ্কম্পার দৃষ্টি। 

আর ধাঁর! ছুই দলের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ফরমায়েসমতো! সৌখিন “শপিং করেন আবার প্রয়োজন হুলে 

ঝি-চাকর-পালানোর দুর্দিনে সন্ধ্যায় কাচা সবজির বাজার মেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি না কামিয়েই 

মাছের পাত্রট! হাতে করে বাজারে ছুটতেও তেমন দ্বিধা বোধ করে না, তাদের মনোভাবট। হল খাটি 

মধ্যবিত্তের: অর্থাৎ কিছুটা বিব্রত, কিছুটা নিবিকার, খানিক বিরক্তির, খানিক কৌতুকের । হরেক 
রকল ঝক্মারির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হলেও, এদের চোখে থাকে তি্ধক্ সহিষ্ণুতা, মনটাও থাকে জাগ্রত । 

তাই এব! দেখেন ও শেখেন বেশি । 

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম ন্য়। হাটে-বাজারে নিত্য চলস্ত আর জীবন্ত মানুষের 

সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্ঠ ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে 'ওঠে। ধাঁরা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তারা 
তো এই হট্র-লন্ধ মানবচরিত্রজ্ঞানকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর ধারা রচনাকুশলী, হট্টশ্রীতে 
আস্থাবান্, তাদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তে] মিলবে এইখানেই । হন্মনের বিচিত্র 

স্পন্দন ধার! ঠিকমতে। ধরতে পারেন, তারাই তো সত্যিকারের জননায়ক। আর ধারা নিখিল হন্টমন্দিরে 

ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারাই তো নির্জীতিক যাযাবর, খাঁটি মুসাফির । 

বর্তমানে হাটের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে অন্তহিত হয়েছে । সভ্যতার বিবর্তনের 

এটি অবশ্যন্তাবী পরিণতি । পণ্যই ষখন মুখ্য, মান্থষ তখন গৌণ । রূঢ় দ্রব্য যখন কারু-পণ্যে পরিবতিত 

হয়, হট্রপ্ী তখন রূপান্তরিত হয় বিপণি-সঙ্জায়। তাই হাট-বাজার আর দেকা'ন-পসারের মধ্যে আছে 

অনেকটা পার্থক্য | প্রথম্টায় আছে গতির আভাস, দ্বিতীয়টিতে স্থিতির । একটি হল যাযাবর মান্থষের 

ও মনের প্রতীক, অপরটি হল স্থাবু, নিশ্চিত ও নিরাপদ মনের পরিচয়। একটিতে পাই ধুলো আর 

মাটি আর খোলা আকাশ); অপরটিতে গদি অথবা কেদারা এবং বিজলি পাখা । শতবার হাটে ঘুরে 
বেড়ালেও তাকে আমরা বাঁধতে পারি না, আয়ত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে । কিন্ত 

দোকানকে আকড়ে রাখি তালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর “নিয়ন” লাইট দিয়ে। হাট যখন ভাঙে, গোধূলির 

আলোয় তার্ ভাঙা চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বট-পাকুড়ের শাখায় বাছুড়ের 

কিচিমিচি, জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে শুন্ত গুড়ের কলসীগুলোর গড়াগড়ি, আলকাত.বা-মাথানে! জীর্ণ 
দু-একটি দরজায় বাতাসের অদ্ভুত আওয়াজ আর ঘনায়মান অন্ধকারে উপুড়-করা কালে কালে! মেটে 

হাড়িগ্রলো৷ এমন একটি অতিনৈসর্গিক রিক্ততার ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহরের নির্জনতম পথে বন্ধ 
দৌকান-পাটের গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু প্ররুতি-পটভূমির গুণ নয়, দ্রব্যেবই গুণ। 

হাট যতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোষণা। আবার ম্বৃত্যু যখন 
নামে, সম্পূর্ণ তার পরিসমাণ্ডি-_ নীরন্ধ তাঁর অবলুপ্তির অন্ধকার । দোকান-পাট কিন্তু মবেও মবে ৰা। 
তাদের চেহার1 ভয়াবহ বরৃকমের নিংস্ব লাগে না। তারা মৃছিত মাত্র; নাগরিক জীবনের স্তিমিত 
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ধারায় তার! ঝিমিয়ে থাকে । একটিতে রয়েছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার 

জটিল ছাপ। | | | 
ছু-জায়গাতেই অবশ্য দরাদ্রি চলে। কিন্তু যেমান্ষ হাটে গিয়ে ঝিঙের দর আগ্তন বলে 

ফড়েকে হুমৃকি দেয় কিংবা মেছুনিকে সোনার নিক্তিতে ওজন করতে দ্রেখে ঝা করে ছুটে! 

কুচোচিংড়ি থলের মধ্যে পুরে নেয়, সেই ব্যক্তিই দোকানে গিয়ে বাধা দরের অতিবিক্ত সেলামি 

দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আদ্দির থান অথবা বিলিতি সিগ্রেট। রসিদ চাইবার দরকারও 
বোধ করে না। কোনো কোনে ক্ষেত্রে দাম-কষাকষি চলে কিন্তু দু-এক পয়সা নিয়ে অভব্যত। কিংব! 

হট্টগোলের স্থ্টি খুব কমই হয়ে থাকে । তা ছাড় হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচয় মানুষের 

মুখে আর সবুজের ভালায়,-- চাষীদের স্বেসসিক্ত পেশীবহুল দেহে আর নধর আনাজের শ্যামশোভায়। 
সেখানে ছড়ানো থাকে পসরা, চলে বেপাতী। দৌকানে মজুত থাকে মাল। নিখুঁত ভাবে সাজানো 

থাকে প্রসাধনের ডালি । সেখানে কোলাহল নেই কিন্তু অন্তরজগতার অভাব। হাটে গেলে 

আমরা হাটি, ভদ্র দরিদ্র নিধিশেষে সকলের সঙ্গে গ! ধেঁধার্থেষি করে নিছক ঘুরে বেড়াই । 
গণতান্ত্রিক বিচরণের ফাকে অবসর মতো [জনিস দেখি, দ্র শুনি, যাচাই করি। তারপর মনের 

মতন সওদা না পেয়ে হয়তো শুধুহাতেই ঘরে ফিরি। দোকানে কিন্ত জিনিস কিনতে এসে আমরা 

ভদ্রমাফিক কায়দায় কথা বলি, দাড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাচের পাল্লায় দেখি নিজেদেরই 

লোলুপ প্রতীক্ষমান দৃষ্টি। দরদস্তর একটু আধটু করি বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আর কিছু না 
কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি না । তা হলে স্বল্লায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের 

বিস্তৃত সাঘৃষ্ঠের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই ষোলে। আনা। 

এ কাজ বরঞ্চ পাবেন এব ছু-একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেয়ের । দোকানদার 

হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনো মহিলার সামনে । কিন্তু কিছুই পছন্দ 

হচ্ছে না তার। কাচা সেল্স্ম্যান মরিয়া হয়ে এটা পাড়ছে, ওট1 দেখাচ্ছে আর মনোরঞ্জনের 

আশায় অজন্্র বাক্য ব্যয় করছে । কিন্ত খদ্দেরের অন্তমনস্ক চোখে কোনে বঙই ধরছে না। অবশেষে 

স্তপাকার জিনিস পাড়িয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটা বেছে নিয়ে বললেন: “এর চেয়ে 

ভালো আর কিছু নেই, নতুন ধরনের ? দামটাও শস্তা মনে হচ্ছে যেন_-কী জানি, খেলো 

জিনিষ ব্যবহার করি নি তো কখনো !” হল আযাণ্ড, আ্যাণ্ডার্সনে আযাকাউণ্ট, আছে জেনে আর সেজো 
ভাইয়ের পিন্শ্বশুর হাইকোর্টের জঙ্গ শুনে সেল্স্ম্যান যখন অভিভূত প্রায়, তখন অন্তকম্পার হাঁসি 

হেসে হয়তো! মহিলাটি বলে ওঠেন : “দিন এঁটেই। কী আর করা যাবে! সরেস জিনিস কিন্তু 

স্টক করবেন এবার থেকে | নজরের কাছে দামের প্রশ্ন কিসের ?” 

তাঁরপর ক্যাশ-মেমো যখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগট!1 সশব্ে বন্ধ করে তিনি 

ঝাবিয়ে ওঠেন : “আবার দেল্ ট্যাক্স ধরছেন কেন? এই তো জিনিস আর এই দোকানের 
ছিরি...1” বলেই অত্যন্ত বিরক্তিভরে বেরিয়ে যান। 

«কাউন্টারের পেছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপস্যয়মান মৃতির দিকে 

তাকিয়ে মন্তব্য করেন: “তুমিও যেমন ছোকরা! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্য1:..৮ 
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তরুণ সেল্স্ম্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো সরিয়ে গুছিয়ে : রাখে । পুরুষ খরিদ্দার 
হলে ব্যাপারটা কী বক্ম অপ্রীতিকর দাড়া, তাই ভেবে শিহরিত হই আর মহিলাটির নিপুণ ছুঃসাহসে 
চমত্কৃত হই। | | চি 

পুরুষরাও কিছু বাদ যান না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়ে থাকে । 

মেয়েদের যেমন নিজন্ব ডিপার্টমেন্ট, আছে-_- শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেখি তাদের নিত্য 
আনাগোনা; পুরুষদেরও তমনি স্বকীয় বিভাগ আছে-_ যেমন জামাকাপড় জুতো বই সিগরেট 
কিংবা মনোহারী দ্বোকান। সেখানে দ্রেখি তীদের দরস্তর করবার ক্ষমতা এবং মধ্যে মধ্যে 

ক্ষেত্র বিশেষে লম্বা বিলের পাঁওনা ন। মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাকিব নৈপুণ্য | 

কিস্তসে কথা যাঁক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার দ্রুত পরিবতনের ফলে হাটের 

চরিত্র ঘুচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর ঝাঁপলাগানো দৌকান রূপান্তরিত হয়েছে 

কোল্যাপ সিবল্-গেট-দেওয়! ফ্যাশনেবল্ মার্ট, ব| মার্কেটে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শপিং-এর 

ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের এলাকা আর পৃথক ভাবে চিহ্নিত নেই। প্রৌঢা মহিলারা সন্ধ্যার পর 
অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন। | বেশভৃষাঁটা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভদ্র এবং মাজিত, এই য| 

তফচাৎ। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মূলো আলু পটল আর লাউকুমড়ো এবং বোঝার ওপর 

শাকের আাটি বয়ে বেড়ায় । একটি পয়সাও দস্তরীবাবদ ট'যাকে যেতে পায় না। অবিশ্ঠি এক হিসেবে 

এ ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে । কী দিয়েই বা সকালের রান্না, আর কোন্ কোন্ তরকারি বা রাতের 

বরাদ্দ, পুরুষদের আর মেয়েদের জন্য কী রান্ন! আলাদা হবে বা হওয়া! উচিত, কোন্ অনুপানের সঙ্গে সঙ্গে 

কোন্ ব্যঞ্জনের উপকরণ নেওয়া যায়, এটা মেয়েরাই তে! বেশি বোঝেন। প্র্যানিং-এর অঙ্গ-স্বরূপ 

ছকটা তাদেরই হাতে। তা ছাড়া, লাউ রান্না হবে আমিষ ন। নিরামিষ, আমিষ হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা 

কাকড়া-সহযোগে, এসব কথা পুরুষরা কী করে জানবেন? তীর! জানেন হাটের দর, রাখেন হাটের 

খবর। কিংবা ছোটে! বৌ ট্যাংবা মাছের গন্ধ সহা করতে পারেন না, বড়ে। গিন্নী শিম-বেগুন-বড়ি ভাতে 

খেতে ভালোবাসেন, আর সেজদরি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাকড়া ছেন না এত গুহা ঘরের খবর 

মনে রাখবেন কী করে ? 
তা ছাড়া, আমি লক্ষ্য করে. দেখেছি মেয়ের! সত্যিই হাট-বাজার করেন ভালো বাজে 

পয়সা! নষ্ট না করে, একসঙ্কে অনেক সবজি না কিনে এবং সংসারের সাশ্রয় করে তারা যেমন পরিপাটি 
বাজার করেন, পুরুষরা! তেমন পারেন না। পুরুষ বাজারে যান আসেন যন্ত্রের মতো । একই সজনের 

ডবটা অথবা খোড়-বুড়ি কিনে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই । নারী চলেন 

ধীরে মন্থরে। পাঁচট! জিনিস দেখেন-শোনেন, যে পটলওয়াল। ডাকে সেখানেই দীড়িয়ে যান, দর করেন, 

মনে মনে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তে। বলেন : “এই পটল বাছাই ক'রে দিলুম। সাত আনার 
বেশি সের দেব না-- আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্ত । তোলো পাচ পো৭” পাষাণ ঠিক আছে 
মা” বলতে গিয়ে পটলওয়াল! গৃহিণী-স্থলভ ভ্রকুটির এমন ধমক খায় যে সেই নির্মম পাষাণদৃষ্টির 
সামনে নতমুখে পাল্লা ফিরিয়ে ওজন না করে মে পথ পায় না । দাম দেবার সময় দেওয়া হল ন' আন্|। 

রাকি পয়সাটা ফেরৎ না নিয়ে তিনি পাশের ডালাখানির দিকে ইঙ্গিত করবা মাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি 
৭ 
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এক মুঠো কাচা লঙ্কা তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হয়তো মনঃপৃত হল না যদিও তাতে জন পাঁচেক 

ব্লিষ্ট পুরুষের পাকস্থলী অনায়াসেই জর্জরিত হয়ে যেতে পারে । 
যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাজার করে থাকেন, তার সবজি কিনতে গিয়ে এক-আধ পয়সা 

বাঁচানো কিংবা অধথা! সময় নষ্ট করা ভালোবাসেন না। তাদের নজরট মাছ-মাংস এবং ফল-মূলের 

ওপরই যেন বেশি । অনেক বাড়িতেই অবসর প্রাপ্ত কর্তা-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজকালকার 

ছেলেছোকরাদের সাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর তীদের প্রচুর অবজ্ঞা । নিত্য বাজার 
এব! নিজ হাতেই করে থাকেন। সে ভারটি আর কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস করে ছাড়তে পারেন না । 

পচা ভাদ্দরে বেশি বোদ্দর লাগলে ব্লাভ-প্রেশার বাড়বে বলে তারই শরীরের খাতিরে দাঁপট-যুক্তা 
গৃহিণী যদি বাজারে বেরতে তাকে কোনোদিন অনুমতি না দেন, তাহলে সারাট1 দিন তা মেজাজ 

খারাপ থাকে আর সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু ছুধ খেয়েই 
শুয়ে পড়েন । 

বাজার করার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও রুচির পরিচয় পাওয়। যাঁয়। ধিনি যে প্রকৃতির মানুষ, 

তিনি সেই রকম জিনিষ কিনে থাকেন । অর্থাৎ ধার অগ্রিমান্দ্ের প্রকোপ এবং বাধুপ্রধান ধাত, তিনি 

নিত্যই কাচা! পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা। এবং সক জিয়ল মাছ কেনেন। আর ধার স্বাস্থ্য ভালো, 

হজমশক্তি অটুট, তিনি পোস্ত এচড় ভিম মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতী । কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের 
মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিয়ে বাঁজার করেন, অধিকন্ত ফেরবার পথে মোড়ের 

দোকান থেকে গৃহিণীর জন্য পান আর আচাবটুকু নিতে ভোলেন না। কেউ বা আবার 

একটু বে-হিসাবি, লুকিয়ে পকেট থেকে ডেফিসিট পুষিয়ে দ্েন। সতেরো সিকের ভোগ্বল-মা্কা 

কাৎ্লাটাকে হাসি-হাসি মুখে সতেরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে । 

শম্তায় মাছ কেনার কৃতিত্বে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তার মন তখন খাবি খাচ্ছে । এই কম দামে জিনিস 
পাওয়া আর আড়ৎ থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভদ্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এবুই' 

আকর্ষণে শ্তামপুকুর থেকে বাঁড়জ্যে মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়োবাজারের দরে ঝাড়াই 
মশলা, ডাল, স্থুপারি আর বাল্তি-কড়াই কিন্তে। ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাঁড়ি, দেন 

বেলগেছের খাল-ধারে চুণ আর ভূষি মাল খরিদ করার জন্তে, আর চীপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাত-কাটা! 

ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেঁধে ধাওয়া কেন চেৎলার হাটে মশারির থান, বিচুলি, সরু চিড়ে 

আর্ বড়শির শক্ত স্থতোর সন্ধানে । বালিগঞ্জ কিংবা বীজেন্ট স্ পার্কের মিঃ বাস্থকেও কখনও কখনও 

ছুটতে হয় বৈকি ঘরোয়া তাগিদে হাওড়ার হাটে শস্তাঁয় গামছা এবং তাতের রকমারি শাড়ির নতুন নতুন 

পাড়ের আশায় । 

আজকাল দেখতে পাই-_ মেয়েরা যাচ্ছেন সবজির বাজারে, মাংসের স্টলে, কিংবা জামা 

কাপড়ের দোকানে পুরুষদের জন্য শার্ট ও স্থ্যটের বায়না দিতে । পুরুষরা যাচ্ছেন শাড়ি গহনা কিংবা 

ক্রকাবি কিনতে । কখনও একলা, কখনও যুগলমুত্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দৌকানে 

গিয়ে একটু বসবার স্থযোগ স্থবিধা থাকে, দেখবেন নজর ক'রে ঈশ্বরের 'কী নিচিত্র সৃষ্টি! কত হরেক 

রকমের টাইপতও ও ক্যারে্ক্ট্যর, আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের ভিন্রমুখী 
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প্রকাশ নিত্য উদ্ঘাঁটিত হচ্ছে । কত স্বার্থপরতা, লোলুপতা, প্রবঞ্চনা আবার ভদ্রতা ও সততার পরিচয় 

পাঁওয়! যাচ্ছে হাট-বাজারে, দৌকান-পসারে । দোকানে ঢুকে দাড়ানো আর কথ বলার ভঙ্গি থেকেই 

আপনি সেই মাচুষটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাজ, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি হুর্বলতা অনুমান করতে পাবেন । 

কত পারিবারিক সংবাদ, এমনকি অনেক গোপন তথ্য পর্ধস্ত আলোচিত হচ্ছে অন্ুচ্চ কণ্ঠে ছুই 

খরিদ্দারের আলাপ-স্থত্রে। এক কাঠিম স্থতো কিনতে গিয়ে বাজারে শুনতে পাবেন অনেক কিছু, 

চৌখ খুলে রাখলে দেখতে পাঁবেন তারও বেশি । স্থানীয় পাঠাগার ও চায়ের দোকান থেকে শুরু করে 

পাড়ার মাতব্বরদের সমালোচনা, রেস এবং ফুটবল খেলা? স্বদেশের মুদ্রাম্ফীতি ও বিদেশের গুঢ রাজনীতি 

পর্যস্ত অনেক কিছুই আলোচিত হয়ে থাকে বেশ তারম্বরেই | স্ত্রী পুরুষের কত বিভিন্ন ধরণের হাসি বা 

চলার ভঙ্গি, কত লাশ্যলীলা, কত মূর্থ গা্তীর্য, অসহিষ্ণুতা, চতুরতা অথবা চটুলতার নমুন| পাওয়া যায় 

প্রকাশ্তভাবে । তাঁই হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো কিছু পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবন- 

যাত্রার দৃশ্যমান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে ন। কি, খানিকটা মজার, খানিকটা ভেবে দেখবার ? 

হাট কথাটারই মধ্যে রয়েছে এমনি একট? স্থল বাস্তবের স্পর্শ যে আমরা একে এড়িয়ে যেতে 

চাই। ওর মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য গুজব আর উড়ো খবর, দাও কষা কিংবা লাটে ওঠা অর্থাৎ 

বণিক্-বৃত্তির অগ্রীতিকর অংশট1। এক কথায় ওর মধ্য দিয়ে যেন ফুটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের 

যাবতীয় গ্লানি আর কায়ক্লেশ জীবিকার যত-কিছু জটিলতা এবং অসহায়তা। কিন্তু হাট জিনিসটা কি 

সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অন্কম্পারই উদ্রেক করে, আব কিছু নয়? ওর মধ্যে কি কোনো 

এঁতিহোর স্থৃতি নেই ? | 
এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে দেখুন। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান- 

আমল পর্ষস্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত 

* আমদানি আর রপ্তানি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো গঞ্জ, শহর এবং বন্দরগুলিতে । 

উজ্জপ্মিনী, স্ুর্পারক, ভৃগুকচ্ছ, তাঅলিপ্ড, পাটলিপুত্র, মথুরা, বৈশালী, ধারা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও 
বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে কিসের আদান-প্রদান চলেছিল ? রোম্যান স্বর্ণদ্রার বিনিময়ে 

কাদের বৈশ্বৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাঁশ সাধন করেছিল ? কাদের সঞ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, 

সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল এশ্ব্ধ এবং শিল্পকীতি ? মধ্যযুগে আরব বণিকৃর! পৃথিবীর হাটে 

ঘুরে ঘুরে কোন্ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল? আর দিলি আগ্রা লাহোর প্রতৃতি শহরের বিদেশী 

বণিকৃদ্ল কী রোমান্সের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত ? ফুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা যখন বর্ম এটে খুস্টান 

তীর্থ-ব্রাণে স্থলপথে অভিযান স্থুরু করতেন, পথে রসদ যোগাত কারা? ফুরোপের হাটে-মাঁঠে-মেলায় কোন্ 

সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল? বাণিজ্যকেন্দ্র নগরগুলি কেমন করে বড়ো আর স্বাধীন হয়ে মধ্যযুগের 

শিল্প-সন্কৃতির বিস্তাঁরে সহায় হয়েছিল? মধ্য জ্যর্মনি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে, দক্ষিণ ফ্রান্সের 

আঙ্র-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্য-মেলায় কোন্ কাব্য-নাট্য-সংগাঁতের উত্স খুলে গিয়েছিল ? 
আমাদেরও গ্রামের হাষ্টে আর মেলায় যে-সব লোক-শিল্প-সংগীতের নমুনা পাওয়া যেত, সেগুলির 

পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্য ? ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে একদিন যে 
বিরাট বাণিজ্যের বসতি ছিল, শ্রীহট্ট নামটি কি তারই স্থতি বহন করে আজও কমলা-মধু, আনীর্স, 
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নানাবিধ আঁনাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চুণ, স্থগন্ধ মশলা-পাতি এবং বড়ো বড়ো স্থপারির ছাল! 
সুরমা নদী দিয়ে রপ্তানির কারবার চালায়? কৈশোরে একবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে বড়োদলের হাট 

দেখেছিলুম । নোনা! গাঙের মধ্যে জলে-ভানা দ্বীপের মতন ঘিঞ্জি জায়গায় সেই বিপুল হাটের দৃশ্ঠ-স্বতি 
আমার মনে আজও যেমন অগ্ত্রান, রাজরৌপ্লার পথে ছোট্ট একটু ঢালু জমিতে আদিবাসীদের অকিঞ্চিৎকর 

হাটের চঞ্চল আয়োজনটুকু বড়ো বয়সেও তেমনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল । 

হাটের অর্থই হল বাহুল্য-_ যে বাহুল্া আসে তার অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে । কোনো-এক 

নির্দিষ্ট দিনে অনেক দ্রব্য, অনেক মাঙষের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের অথবা কয়েকদিনের জন্য । তারপর 
হঠাৎ বেন ফুরিয়ে যায়। সেই নিঃশেধিত অস্তিত্বের কিছুটা রঙ লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি 

নৌকার জীর্ণ পালে, ঘরে-ফেরা হাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপে, প্রতীক্ষমান চোখের শান দৃষ্টিতে । তাই মনে 
হয়, হাট বোধ হপ্ শুধু মরানদীর একটুখানি চলাচলের শ্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্যবৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা 

আদানপ্রদানের ধূলিমলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সুক্ষ দৃষ্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার 

একটুখানি অবকাশ । তা যদি না হত, তা হলে একাধিক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে হট্টশ্রী তার 
স্থলতার আবরণ সরিয়ে একটা কিছু সারবস্ত্রর সন্ধানে তাদের এতটা আকুষ্ট করত না। আর এই বিশাল 

জগৎ একটি বিপুল হট্টমন্দিবের মতন প্রতিভাত হয়ে তার বিচিত্র পসরা আর বেচাকেনার বহু খণ্ড 

খণ্ড চিত্রের মারফত একটি বৃত্তের অখণ্ড সত্যকূপের পরিচয় তাদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা 
হাটকে কোমল হটশ্রীতে মণ্তিত করে ধদি নাও দেখি, তবু তার মধ্যে যে সহজ কৌতুক, 
রসগ্রহণ, শিল্পবোধ এবং বাস্তবজ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করবার স্থযোগ পাওয়া যার, সে কথা শ্বীকার করতে 

বাধা নেই । 

স্বীকৃতি 
গগনেজ্রনাথ ঠাকুর অস্থিত “রাজপুত্তর” চিত্রের ব্লক মাসিক বন্থুমতীর সৌজন্তে প্রাপ্ত 



রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য ও তথ্যপ্রধান আলোচন। 

এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে 

কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয় 

রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে মানসীই (১৮৯০) তীর প্রথধ যথার্থ কাব্য । কিন্ত তৎ্পুবর্তী 

কড়ি ও কোমলকেও (১৮৮৬) তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি । কারণ তার মতে এই 
সময়েই তার কাব্য-ভূঁসংস্থানে ভাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এবং সেখানে শুধু আকাশে 
মেঘের বং নয়, মাটিতে ফসল দেখা দিয়েছে । কড়ি ও কোমলের ছন্দ সম্বন্ষেও অন্থুরূপ উক্তিই 

প্রযোজ্য | এক জায়গায় কবি বলেছেন, “মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আবস্ত 

করেছে” (ভূমিকা, রচনাবলী-সংস্করণ )। কিন্তু অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, কড়ি ও কোঁমলে 

ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরে গওঠবার চেষ্টা করেছে (জীবনস্বৃতি )। বস্তত ছন্দের নান! 

খেয়াল ববীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই তার মনকে অধিকার করেছে । জন্ধ্যাসংগীত, 

ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যে তার বিশেষ প্রকাশ দেখা যাঁয়। কড়ি ও কোমলে ছন্দের এই 

'এবিরত পৰীক্ষা! সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি সীফল্য লাভ করেছে। বস্তত ববীন্রনাথের ছন্দো- 
বিবর্তনের ইতিহাসে কড়ি ও কোমলের স্থান উপেক্ষণীয় নয় । 

আধুনিক কালে বাংল ছন্দোরচনায় তিনটি প্রধান বীতি-- সরল কলামাত্িক ( বা মাত্রাবৃ ), 
জটিল কলামাত্রিক (বা যৌগিক ) এবং দলমাত্রিক (বা লৌকিক )। তার মধ্যে প্রথমটি সম্পূরূপেই 
রবীন্দ্রনাথের প্রবতিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শব্দের আদি মধ্য ও অস্ত-স্থিত সমস্ত রুদ্ধদল 

(০1999৭. 51191) )-কে ছুই মাত্রা বলে গণনা করা। এই রীতি স্থনিশ্চিতভাবে প্রথম দেখা 
দেঁয় মানসীতে। কিন্তু তার সৃচনা হয় বহু পূর্বেই । কড়ি ও কোমলে কবির ছন্দশ্রুতিতে কতকটা 

অব্যবস্থিততা সত্বেও এই রীতি সফলতার খুবই কাছাকাছি এসেছে । এই রীতির প্রধান অবলম্বন 

হচ্ছে ছয় মান্রার পর্ব। প্রাকৃমানসী যুগে যণ্নাত্রপবিক ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্য -স্থিত কুদ্ধদলকে 

ছুই মাত্রার মূল্য দেবার বীতি ছিল না। অথচ ছয় মাত্রার পর্বে ও-রকম রুদ্ধদলকে এক মাত্রার 

স্থান দিয়ে কবির কান প্রসন্ন হত না। তাই কড়ি ও কোমলে ছয় মাঙ্ঞার পর্ব ব্যবহারে একটা 

লক্ষণীয় কু! দেখা যায়। ও কাব্যে ষণ্মাত্রক পর্বের রচনা! আছে মাত্র দশটি; তার মধ্যে কেবল 

একটিতেই (আহ্বানগীত ) তৎকালপ্রচলিত রীতি অন্্যায়ী একমাত্রক রুদ্ধদলের অকুগ্ঠ প্রয়োগ 

দেখা যায়, কিন্তু তিনটিতে (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ__ ম্যুর, বিলাপ১», আকাঙ্ষা ) শব্দের অপ্রাস্তবর্তা 

রুদ্ধদল একেবারেই বর্জিত হয়েছে এবং চারটিতে (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ__ রসেটি ১-২, পাখির পালক, 
শাপলা পাশপাশি লিপি 

১ এই কবিতায় 'তার কথ। মোরে কহে অনুক্ষণ” পদের অনুক্ষণ শব্দটি লঘু প্রযত়ে উচ্চার্য, অর্থাৎ এটিতে ধবর্নিসংঘাত 

বর্জনীয়। মানে এর উচ্চারণরূপ অনুখন, অনুকৃথন নয়। হুতরাং রদ্ধদল-স্বীকারের অবকাঁশ নেই। 



১১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

বঙ্গবাসীর প্রতি ) উক্তপ্রকার রুদ্ধদল একান্তই বিরল। বাকি ছুটিতে (বিরহ১, গান ) অপ্রাস্তবর্তা 

রুদ্ধদলের ছিমাত্রক প্রয়োগ দেখা দিয়েছে । যথা 

কত শারদ যামিনী | হইবে বিফল | 

বসন্ত যাবে | চলিয়া । 

বসন্ত শব্দের সন্ দলটির ছ্বিমাত্রক প্রয়োগঞ্লক্ষণীয় । বস্তত এই বিরহ কবিতাটিকেই আধুনিক কালের প্রথম 
সরল কলামাত্রিক রচনার গৌরব দিতে হয়। এই ছন্দোরীতিটি মানসীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বটে, 

কিন্তু কড়ি ও কোমলের বিরহ কবিতাটিতেই তার প্রথম নিখুঁত নিদর্শন পাওয়া! যায়। মানসী-যুগের 

প্রথম সরল কলামাত্রিক কবিতা “ভুলভাঙা+র রচনাকাল হচ্ছে বৈশাখ ১২৯৪ (১৮৮৭)। বির্হ তার কয়েক 

মাস পূর্বেই ভারতী ও বালক" পত্রিকার ১২৯৩ (১৮৮৬) সালের ভাত্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হব । 
বঙ্গভূমির প্রতি এবং গান, এ ছুটি রচনাঁও মূলত ষণ্মাত্রপবিক। কিন্তু প্রথমটিতে প্রধানত 

গানের ছন্দের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে বলে কাব্যছন্দের নীতি নানাভাবেই লঙ্ঘিত হয়েছে । 

দ্বিতীয়টিতে সরল কলামাত্রিক বীতি অন্স্থত হয়েছে বলা যায় । কিন্তু ছুই জায়গায় (আমার ঘরে এবং 

আমার কথা! ) লৌকিক কায়দায় অস্ত্য রুদ্ধদলের সংকোচন স্বীরূত হয়েছে । এটা ছন্দের নীতিবিরোধী | 
তবে গানের স্থরে বসানো বলেই ত। সম্ভব হয়েছে । এখানেও বাশিস্বর শব্দে ধ্নিসংঘাত বর্জনীয় । 

এই প্রসঙ্গে “বিদীয় করেছ যারে নয়নজলে' ইত্যাদি রচনাটিরও বিশেষ উল্লেখ 'প্রয়োজন | 

এর প্রত্যেক স্তবক উনমাত্রিক পয়ার ও চৌপদীর সমবায়ে গঠিত । এটিতে যে বিশেষ ছন্দোভঙ্গি 

প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী কালে গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষ!” ইত্যাদি কবিতাটির দ্বার তা সুপরিচিত 

হয়েছে । বলা প্রয়োজন যে, উনমাত্রিক ছন্দোবন্ধের প্রবণতা হচ্ছে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রতি । 

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সরল কলামাত্রিক রীতিতেই এ-রকম বন্ধ রচনা করেছেন । দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
“মহুয়ার বরযাত্রা কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ছন্দ হচ্ছে সরল চতুফ্লপবিক। কড়ি 
ও কোমলের যুগে এ ছন্দ উদ্ভাবিত হয়নি । তাই “বিদায় করেছ যারে” কবিতার ছন্দে অপ্রাস্তবর্তী 

রুদ্ধদলকে সরল কলামাত্রিক রীতিতে ছুই মাত্রা বলে গণনা কর! যায়নি । অথচ ওই রীতির প্রতিই 

তার প্রবণত! বলে এ ছন্দে উক্তপ্রকার কুদ্ধদলকে সংকুচিত কবে এক মাত্রার মূল্য দিতেও কবির 

শ্রতিবোধ পীড়িত হয়েছে। ফলে এই রচনাটিতে ও-রকম রুদ্ধদল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়েছে। 
কেবল '“মধুরাতি পুিমার ফিরে আসে বার বার, এই ছন্রটিতে 'পৃণিমা” শব্দে একটি একমাত্রক 
রুদ্ধদল (পুর্) রয়ে গিয়েছে । পরিণতকালে উনমাত্রিক বন্ধের রচনায় ও-রকম কুদ্ধদ্ল অনায়াসেই 

দ্বিমাত্রক বলে স্বীকুত হয়েছে । যথা 

* পথপাশে মল্লিকা দাড়ালে। আসি, 

বাতাসে স্থগদ্ধের বাজালো বাশি । 

-বরযাজ্রা, মহয়। | 

* ১ '্বাবিশ্বর তার আসে বার বার” এই পদের বাশিশ্বর শব্দেও ধ্বনিসংঘাঁত তথা রুদ্ধনল স্বীকার্য নয়, অর্থাৎ ৰাশিস্ত্বর 
উচ্চারণ হবে ন1। 



দ্বিতীয় সংখ্য। রবীন্দ্র-প্রস্ ১১৯ 

তোমারে ডাকিন্ু যবে কুগ্জবনে, 

তখনো! আমের বনে গন্ধ ছিল। 

না জানি কী লাগি ছিলে অন্যমনে, 

তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল। 

--উদাসীন, বীথিক! 

জটিল্ কলামাত্রিক বা যৌগিক রীতির ছন্দ নিয়েও কড়ি ও কোমলে নানারকম পরীক্ষা 
চলেছে । কিন্তু দে পরীক্ষা দন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের মতে! ছন্দোবন্ধের গ্রচলিত নিয়মকে 

লঙ্ঘন করে পংক্তিদৈর্ঘ্যের স্বাধীনতা নিয়ে নয় । ছবি ও গানের মতে। জটিল রীতির ছন্দেও লৌকিক 

রীতির ভঙ্গিতে শব্ধাস্তাস্থত রুদ্ধদলের সংকোচনের কিছু দৃষ্টান্ত আছে। যথা 

থা থাক্ চুপ কর্ তোরা, 

ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে । 

'আবার' যদি জেগে ওঠে বাছা, 
কান দেখে কাম পাবে যে। 

শাস্তি 

তবে কেন তোর কোলে এসে 

সম্তানের মেটে না পিয়াস ? 

কেন চায়, কেন কাঁদে সবে, 

কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা ? 

--পাষাণী মা 

“আবার” ও পায়” শব্দের রুদ্ধরল ছুটি সংকুচিত। কিন্তু এরকম সংকোচনের পরীক্ষা বেশি নেই। 

কড়ি ও কোমলে জটিল রীতির ছন্দে প্রধান পরীক্ষা চলেছে আট ও দশ মাত্রার পদপ্রয়োগ 

এবং সনেট রচনার বৈচিত্র্য নিয়ে । 

যেসব ছন্দৌবদ্ধের প্রধান অবলম্বন আট মাত্রার পদ তার শেষ পদটিতে আট মাত্রা না থাকাই 

রীতি, তাতে ছয় মাত্রা বা দশ মাত্রাই সাধারণত দেখা যায়। কড়ি ও কোমলে ছুটি ঘিপদী (বিদেশী 

ফুলের গুচ্ছ__ সুইনবার্ন, গানরচনা ) এবং তিনটি চৌপদী ( মথুরায়, বনের ছারা, বসন্ত-অবসান ) বন্ধের 

রচনায় শেষ পেও আট মাত্রা স্থাপিত হয়েছে । বলা প্রয়োজন যে, শেষোক্ত কবিতা-তিনটিতে চৌপদীর 

সঙ্গে দ্বিপদী বন্ধেরও সমাবেশ ঘটেছে। 
দশ মাত্রার পদ সাধারণত পংক্তির প্রান্তেই স্থাপিত হয়, ছন্দৌবন্ধের মূল অবলম্বন বলে স্বীকৃত 

হয় না। কিন্তু কড়ি ও কোলের অনেকগুলি রচনাতেই দশ মাত্রার পদ ছন্দোবন্ধের মুখ্য উপাদান বূপেই 

প্রযুক্ত হয়েছে । একপদী (যেমন : বাকি 1, দ্বিপদ্দী (যেমন : পাষাণী মা), ত্তিপদী (যেমন : বিদেশী ফুলের 

গুচ্ছ-_ ওব্রে ভি ভিয়র ) ও চৌপদী (যেমন : এঁ-- অগস্টা ওয়েবস্টার ২), সব-বকম বন্ধই দশমাত্রক পদের 

যোগে গঠিত হয়েছে! এই প্রসঙ্গে কাঙালিনী কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেননা, এটিতে 

দশমাত্রক দ্বিপদী জ্রিপদী ও চৌপদী এই ত্রিবিধ বন্ধের সমাবেশ ঘটেছে । - 



১২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

কড়ি ও কোমলে সনেটরচনার বৈচিন্ত্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই বৈচিত্র্য দ্বিবিধ_- 

পদগঠন ও মিলস্থাপন -গত। বলা বাহুল্য জটিল কলামাত্রিক রীতির সাধারণ ছিপদী অর্থাৎ আট-ছয় 

মাত্রীর পয়ার বন্ধই সনেটের প্রধান বাহন। মধুস্দনের “চতুর্দঘশপদ্দী কবিতাবলী*র সব সনেটই উক্তপ্রকার 
পয়ার-বাহিত। সে সময় থেকেই পয়ারের এই বিশেষ মর্যাদা সর্বস্বীকৃত হয়েছে । তাই স্বভাবতই কড়ি 
ও কোমলের অধিকাংশ সনেটই আট-ছয় মাত্রার সাধারণ ছিপদীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 

কিন্তু দীর্ঘতর দ্বিপদীমূলক সনেটেরও কয়েকটি নিদর্শন আছে কড়ি ও কোমলে। একটি (গানরচনা ) 
আট-আট মাত্রার, পাচটি ( চিরদিন ১-৪, রাত্রি) আট-দ্রশ মাত্রার এবং তিনটি ( যৌবনম্বপ্র, ক্ষণিক মিলন, 

সন্ধ্যার বিদায় ) দশ-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্িপদীর ভিত্তিতে রচিত । 

ইতালীয় সনেটে মিল দেবার একটা নিদিষ্ট পর্যায় আছে । ইংরেজিতে মিলটনের সনেটে ওই 

পর্যায়ই রক্ষিত হয়েছে । কিন্ত শেকৃ্ন্পীঅর এবং আরও অনেকেই ইতালীয় ক্রমের অনুসরণ না করে 

স্বাধীনভাবে নানা পর্যায়ে মিল দিয়ে সনেট রচনা করেছেন। বাংলায় মধুক্দনও অনেক স্থলেই ইতালীয় 
ক্রমের অন্গুনরণ করেননি । ববীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অধিকতর স্বাধীনভাবে বহু বিচিত্র পর্যায়ে মিল 

দিয়েছেন। মিলের বিন্যাসবৈচিত্র্যে কড়ি ও কোমলের সনেটগুলি বাংল! সাহিত্যে অনন্যসাধারণ 

বিশিষ্টতার অধিকারী হয়েছে । এস্থলে ওই বিন্তাসের বিস্তৃত আলোচনা নিশ্্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ 

সোনার তরী, চৈতালি, নৈবেদ্য, উৎসর্গ প্রভৃতি কাব্যে সনেটরচনার অজশ্রতার দ্বার বাংল! সাহিত্যের 

ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। এই অজন্ত্রতীর প্রথম পরিচয় পাই কড়ি ও কোমলে । এটা এই কাব্যের অন্যতম 

প্রধান ধৈশিক্ট্য | 

সরল ও জটিল কলামাত্রিক রীতির ছন্দ হচ্ছে বাংলার বনেদি ছন্দ, অর্থাৎ সাধুসাহিত্যের ছন্দ। 

তার পাশে পাশেই বাংলার লোকসাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট ছন্দোরীতি প্রচলিত ছিল । এই লৌকিক রীতির 

প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া ঘায় ছেলেভুলানো ছড়াগুলিতে | তাই এই রীতির ছন্দকে অনেক সময় ছড়ার 
ছন্দ বলে অভিহিত কর! হয়। রবীন্দ্রনাথ এ ছড়াগুলিকে “অরুতবেশা অসংস্কৃতা” এবং তার ছন্দকে 

ভাঙাচোরা” বলে বর্ণনা করেছেন (ছেলেতুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য )। পরবতী কালে তিনিই 
এ ছন্দকে স্থুসংস্কত ও স্গঠিত করে সাধুসাহিত্যের আসরে নাদরে আবাহন করে এনেছেন। কথ! 
(১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০) ও শিশু (১৯০৩) কাবো এ ছন্দ সুগঠিত হয়েছে এবং উৎসর্গ 

( ১৯০৩-০৪ ) কাব্যে সাধু ছন্দের সঙ্গে সমমধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! এই স্থসংস্কত লোকছন্দের 

বিশ্লেষণ করলে দেখা ঘায়, এর পর্বস্ুলি সাধারণত নিিষ্টনংখাক শব্দদল ( 5৮1121)1৩ ) নিয়ে গঠিত । 

স্থতরাং একে দলঘাত্রিক (৪5119)10 ) ছন্দ বলে অভিহিত করা বায়। এই বীতিব ছন্দে প্রতি পর্বে 

চারটি করে দল থাকাই বহুপ্রচলিত নীতি । 

কড়ি ও কোমলে লৌকিক ছন্দের রচনা! আছে বারোটি। তার মধ্যে সাতটিই প্রাকৃত 

ছড়ার ছন্দের মতো! অসংস্কত ও ভাঙাচোর।। তার কোনো পর্বে আছে পাচটি দল, আবার কোনো 

পর্বে আছে তিনটি ব! ছুটি । এসব ক্ষেত্রে ঠিক ছড়ার ভঙ্গিতেই কোথাও দ্রুত এবং কোথাও মন্থর 
ভাবে 'আবুভি করে পর্বগুলির সমতা রক্ষা করতে হয় । যেমন-- 



দ্বিতীয় সংখ্যা রবীন্দ-প্রসঙ্গ ১২৬ 

গাছটি কাপে | শ্দীর ধারে | ছাক়াটি কাপে | জলে, 

ফুলগুলি | কেঁদে পড়ে | শিউলি গাছের | তলে । 

--সাত ভাই চম্প। 

পর্বগুলির অসমতা লক্ষণীয় । ছায়্াটি কাপে এবং ফুলগুলি, এই ছুই পর্বে যথাক্রমে পাচ ও তিন দল। 

এই অসমত দূর করবার ববাত দেওয়া হয়েছে আবুত্তিকারকে | ছড়ার ভাঙাচোরা] ভঙ্গি সব চেয়ে বেশি 

প্রকাশ পেয়েছে পুরানো বট এবং খেলা কবিতা-ছুটিতে। বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বাশি এবং সারাবেলা 

এই তিনটি রচনায় ভাঙাচোরা খুবই কম। আর, মা-লক্ষ্মী এবং তুমি কবিতা -ছুটিতে ছড়ান্থলভ ভাঙাচোবা 

ও অপমতা! সম্পূর্ণরূপেই বজিত হয়েছে । সুতরাং এ দুটিকে পরবর্তী কালের সুসংস্কত ও পরিমাজিত 

পলমাত্রিক ছন্দের পর্যায়তূক্ত বলেই গণা করা ষায় । 

শুধু তাই নয়, দলমাত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন আয়তনের দ্বিপদী প্রভৃতি বন্ধ রচনার দৃষ্টাস্তও 
আছে কড়ি ও কোমলে। আট-ছয় মাত্রার সাধারণ দ্বিপদী বা পয়ার (ষথা-_ বিষ্টি পড়ে টাপুব টুপুর ) 
তো আছেই, আট-আট এবং দশ-দশ মাত্রার (যেষন-_ মা-লক্ষ্রী এবং আকুল আহ্বান ) দীর্ঘতর দ্বিপদীও 

আছে। অপূর্ণপদ চৌপদীর দুষ্টান্ত-হিসাবে পুরানো বট এবং পূর্ণপদ্দ চৌপদীর দৃষ্টাস্তরূপে সারাবেলা 
কবিতার উল্লেখ করা যায়। আর, তুমি কবিতাটিতে খণ্ডিত পদ প্রয়োগের ফলে যে বিচিত্রতা দেখ 

দিয়েছে তা কারও কাঁনকেই এড়াতে পাবে না। 
ংল। ছন্দের ভ্রিবিধ বূপই পরিণত অবস্থায় প্রথম একত্র প্রকাশ পায় কথা কাবো € ১৯০০) 

এবং ভার পরবে উৎসর্গ কাবো (১৯০৩-০৪ )| কিন্ত তার বন পূর্বেই কড়ি ও কোমলে ( ১৮৮৬) তিন 

রীতির ছন্দেরই (অবশ্ঠ অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থায়) একত্র সমাবেশ ঘটেছে । এটাও এই কাব্যের 

ছন্দোগৌরবের পরিচায়ক । এই হিসাবে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, নৈবেদা প্রভৃতি কাব্য 
থেকে কড়ি ও কোমল সমুদ্ধতর ! 

| ববীন্দ্রছন্দের একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টত| হচ্ছে অতিপর্ব (41190101515 ) প্রয়োগের দ্বারা কোনো 

বিশেষ ছন্দের অভ্যন্ত স্পন্দে অভিন্বত্ব জাগিয়ে তোলা । কড়ি ও কোমলে সরল কলামাব্রিক এবং 

ধলমাত্রিক এই উভয় পদ্ধতির ছন্দেই অতিপর্ব-প্রক্নোগের অতি সুষ্ঠ নিদর্শন আছে । সরল কলামাত্রিক 

পদ্ধতিতে বিরহ, বিলাপ ও আকাঙ্ক্ষা, এবং দলমাত্রিক পদ্ধতিতে তুমি, এই চারটি রচনায় অতিপর্ব 

প্রযুক্ত হয়েছে। চতুর্থ টিতে অতিপর্ব যে স্পন্দবৈচিত্র্য জাগিয়ে তুলেছে তার রস প্রত্যেকেরই শ্রাতিকে 

তৃগ্ধ না করে পারে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮ 

প্রবোধচজআ্ দেন 



স্বরলিপি 

“আমি শুধু রইনু বাকি” ] 

কথ। ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ শ্রীইন্দির! দেবী 

॥ 
নিশা 

গা গমা-পযা-গবা|-সাসারা!গাশা গা।মা পা মগা || 

আঁ মিণ ০০ ০০৭ ৎ স্ধু বউ নত বা কি “আপ” 

ঝা 

[ পা-ধর্পা সা] রানা] পর্পা পালা] না না- পলা] 

যা ০ ছি ল তা * গে লন চ লে ০ 

| ধন] - সর্ব বা] সাঁ- না স্না] ধনা পা ধপা] মধা পা অগা 
বৎ ০ ল যা ০ তাও কে ব তল ফী কি “আত” 

এ 1 | পা ধান |শাধাধা। পর্পা সালা] না না- ধপা 

আমা * রূুবলে ছিল ৭ মা বা এ 

| পর্সা লা না |সা বর শর্বি | সঙ্গী - পনসর্ণ সাপ সা সর্দ নধা 

'আরু ত তারা ৎৎণ দেণ **য়না সাঁ ড়া ৭» 

[পাধা -সর্ [সা সর শা| শর সর্ব এ | না লা-সলি 

কোথা য় তা বাত কোথায় স্কারা * ৭ 

[খা ধনা -সরিণ [|-া সাঁনা|ধনা - পা-ধপা | মা পা আগা] 

কেদে, ০5০ * কেদে কা, বরে ০০ ডাৎ কি “আ1০ 

[র্বা?। 

[মানা এাপা|]ধাধাধা!| খর্পার্সানা] না শা -ধপা 

** বস দেখিমা শ্ধা ই তো রে ** 

ধ 

1 পর্সা সনা - না| সরা - গর্বা | সন - ধনসণ সর | সখ সা 

আত মা" বু কিছু ** রাঁৎ **গ্লি নেরে ৭ 

[ (-নধা-পা পা)।|[পাপা- স]পর্থ সা] শ্র্বী সালা |নানা- সনা 
০৪ ৩ “বল্” আমি 9 কে বল্ 6 আমায় নিয়ে চা 

| ধনা - সর্ব রাঁ| সা - না ললনা | ধলা পা -ধপা | (মধা পা লা) [ মধা পা! মগা 111 
কোন *ন প্রা ণে 2০ বে চে ৮০ খাত কি ০ থা কি “আত? 



844148484880/98046978088847541425 ১৬০০৯, এ ১৪ 1১০৪০৬০৫৫০০ পা ত98005৫৮১৪৯৯৬৯০০৯৯৪০৪০৪৫০০০৭ ১০৯০৪৯০৭১০৯ ২৯০৭, 

। নিট, 
॥ 1 
র বি পি 

শতশত শতশত প্্ শত ভ আররল অব উনাাঠাতে 8৫ 

পৌর 

মি 



১১৯৪ . পে দন ্ ১৮১৮ 

চা 

7 

১), 
11 

25080001117 

সা 81111 রর টি 
সা) 
5৯৫ 



বশ্ধভারতা গাল্ুকা 

বাল - ত্র ১৩৫৫ 

স্বাক্ষর 
রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর 

১ 

বসম্ত, দাও আনি 

ফুল জাগাবার বাণী-_ 

তোমার আশায় পাতায় পাতায় 

চলিতেছে কানাকানি । 

২ 

চোখ হতে চোখে 

খেলে কালো বিছ্যুৎ-_ 

হৃদয় পাঠায় 

আপন গোপন দূত। 

)) 

কোথায় আকাশ 

কোথায় ধুলি 

সে কথা পরান 

গিয়েছে ভুলি । 
তাই ফুল খোজে 

তারার কোণে, 

তার! খু'জে ফিরে 

ফুলের বনে। 



১২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

9 

যে ব্যথা ভুলিয়! গেছি 
পরানের তলে 

স্বপন-তিমির-তটে 

তার! হয়ে জলে । 
[0110 90220৪61186] 1795০ 107806912 

209 92019 10101 ০) 11) 6108 39210 01 1005 0198,005, 

৫ 

লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি 
এ কি স্মরণ-মুরতি রচিলে ধূলি__ 

দূর ফাগুনের কোন্ চরণের 

স্বকোমল অঙ্গুলি ! 

17) 6109 095878০9. 28৮0913 27:%539 10193980100 110%078-- 

1)10702151)1)109 010. 0850 

৪1962101170 01 69009) 1০961%118 

01 901700 ৮8৮0191060 /১10111, 

এ 

ঝরন| উথলে ধরার হৃদয় হতে 

তপ্পু বারির মোতে -- 

গোঁপনে লুকাঁনে অশ্রু কী লাগি 
বাহিরিল এ আলোতে । 
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চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর 

কবি সতীশচন্দ্র রাঁয়কে লিখিত১ 

নে 

কল্যাণীয়েষু, 

জরের তাড়নায় দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে-_ চিঠি লেখাও দুঃসাধ্য হইয়াছে__ অথচ দায়ে 
পড়িঘ্না অনেকগুলি চিঠি লিখিতে হয় । তোমাঁকে যাহা! লিখিতেছি দায়ে পড়িয়া নহে-_ তোমার চিঠি 
পাইয়া! আনন্দিত হইয়াছি ইহাই জানাইবাবর জন্ত কয়েক লাইন না লিখিক্া থাকিতে পারিলাম নাঁ। 

মহাভারত হইতে যে গল্পটি নির্বাচন করিয়াছ তাহা মনোরম হইবে। উতম্ক শেষ করিয়া 
সেইটেতেই হাত দিয়ো । আমার ভাঙা মেরুদণ্ড লইয়া! কিছুই লিখিবার জো নাই। 

গ্গাত্রে একজন বড় আর্টিষ্টি। কিন্তু তাহার রচনার কিরূপ সমালোচনা! করিবে? আর্ট, 

ক্রিটিসিজ্ম্ যাহাকে বলে তাহা আমাদের সাধ্যাতীত। যদি কাব্য হিসাবে সমালোচনা! কর তাহা 

চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। কিন্তু গোড়াতেই এরূপ মমালোচনার অসম্পূর্ণতা কবুল করিয়া লওয়া 
উচিত। ভিন্ন ভিন্ন আর্ট বুঝিবার ও বুঝাইবার ভাষা ও প্রণালী বিভিন্ন। 

প্রবাণীতে আমার কবিতায় যেখানে “স্থভাষী” ছাপা হইয়াছে সেখানে “ম্বভাষী” পড়িয়ো। এই 

"নুস্টুকুর জন্য শৈলেশ দায়ী। ইহা নিতান্ত কু। 

প্রবাধীতে যে “সাহিবাগে”্র ছবি বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি 
' এবং ইহাই ক্ষধিত পাধাণের সেই বাড়ি। নদীতীবের দ্রিকটা ইহাতে দেখানো॥ হয় নাই-- শীর্ণ 

সথব্্ণমৃতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে__ ইহাকেই আমি গল্পে “সুস্তা” 
বলিয়| বর্ণনা করিয়াছি মনে হইতেছে । ছবিটা দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নিঞ্জন 

মধ্যাহ্ের উদ্ভ্রান্ত কল্পনীসকল মনে উদয় হইতেছে। 

শমী মীর! এখানে আনন্দে আছে এখানে চারিদিকে অনেক কোণ্কানাচ ঝোপঝাঁপ আছে-_ 

ছেলেদের কল্পনানীড় রচনা করিবার এমন সকল স্থব্ধার জায়গা আর নাই । 

তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে । ইতি রবিবার] ১৩০৯] 
্ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১ সতীশচক্র বীয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ধষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪) 

বিখবভাঁরতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইতিমধ্যে শ্রীলাবণ্যলেখা চক্রবতাঁর নিকট হইতে এইরাপ আর তিনথানি চিঠি পাওয়া 

গিয়াছে, তাহার সৌজন্তে সেগুলি বত'মান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। 

২ রবীন্রনাথ হ্বয়ং' ইতিপূর্বেই ভাঁঙ্কর গণপৎ কাণীনাথ হ্গাত্রের | 
(ভারতী, ১৩*৫ আঘাঢ়, পৃ ২৭৪, “প্রসঙ্গ কথা”; প্রদীপ, ১৩০৫ পৌষ, “মন্দিরাভিমুখে” )। 
গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই । 

“মন্দিরপথবত্তিনী” মুতির আলোচন! করিয়াছিলেন 
এই রচন দুইটি এ যাঁবৎ কোনে 



১২৬ বিশ্বভারতী পত্রিক৷ সপ্তম বর্ষ 

ও 

কল্যাণীয়েষু, 

তুমি যে কটান্ পাঠাইয়াছ তাহাতে তোমাদের পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। 
এরূপ হইলে পারিয়া উঠিবে না। আর একজন শিক্ষক নিতান্তই চাই। আমি দূরে আছি অতএব 
তোমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র আপাততঃ ন1 পাওয়া যায় ক্ষতি 

নাই-- আর একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নহিলে তোমাদের সকল দিকেই ক্ষতি হইবে। এ সম্বন্ধে 
তত্পরতা অবলম্বন করিয়ো। নগেন্দ্রবাবুকে না পাওয়া যায় আর কি কেহ নাই? অস্তত একজন 

বি,এ হইলেও ক্ষতি নাই। যদ্রি অন্ত যোগ্য লোক নিতাস্ত না পাও তবে অগত্য1 নরেন্ত্রনীথকে 

নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু আর কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না। যদি নরেন্রকে রাখ! স্থির 
কর তবে তাহাকে ৪০ টাকা বেতন স্বীকার করিতে হইবে । তিনি যদি রাজি না হন তবে তোমার 

পরিচিত কোন বি, এ, অথবা বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র কোন ছাত্র কি পাওয়! যাইতে পারিবে না। তোমাকে 
শুদ্ধমাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। তোমাকে পড়িতে ও লিখিতে ও ভাবিতে 

হইবে। তুমি ওদাধ্যের আবেগে নিজের মানসশক্তির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত করিতে বসিয়ে 

না। আমি এই সময়ে বিগ্ভালয়ে থাকিতে পারিতাম ত বড় ভাল হইত। বেণুকা কয়দিন ভাল 
আছে। যদি এইভাবে অগ্রসর হয় তবে যত শীঘ্র পারি একবার বিদ্যালয়ে যাইবার চেষ্টা করিব। 

তোমার ছুয়োরাণী বঙ্গদর্শনে পড়িয়া আরো! খুসি হইলাম। এই কবিতাটুকুতে আশ্চর্য্য 

ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে। ইহার ভাবে ভাষায় ছন্দে সর্ধাঙ্গসম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন 
স্থপরিণত কাব্য আমি আশা করি নাই। ইহ পড়িয়া তোমার সম্বন্ধে আমার আশ1 বাড়িয়া গেছে। 

আনন্দভিক্ষু কবিতাটি বঙ্গদর্শনে পাঠাইয়া দিয়ো । মুক্ষিল আদানও ছাপিতে হইবে। 
যে পর্যন্ত আর একটি ভাল অধ্যাপক না৷ পাওয়া যায় সে পধ্যন্ত স্বেচ্ছাব্রতী কাহাকেও, 

আকর্ষণ করিয়া আনিতে পর কি? তোমার পবিচিতবর্গের এমন কেহ নাই ধিনি ছুইএকমাস কাজ 

চালাইয়া লইতে পারেন? আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে একট] সুব্যবস্থা করিতে পারিব 

আশ] করি। 

মৌহিতবাবু হয়ত ছুই চারিদিনের মধ্যেই যাইবেন-_ তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপাতত 
সমস্ত স্থির করিবে । ইতি ২৪শে জ্যেষ্ঠ ১৩১০ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কল্যাণীয়েযু, 
মাঝে মাঝে এক এক দিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই নিশিকাস্তবাবুর চিন্তা আমার মনে 

উঠে। আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি । 
আঅজিতের কাছে শুনিয়াছি আত্মীয়দের কাছ হইতে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেছেন। তীহার 

কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অবাধ, তাহার উন্নতির পথ অনেকের চেয়ে সহজ-- এমন অবস্থায় তিনি সমস্ত 
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সন্দুখ্র সারি ॥ বাম দিক হতে 

বতী, সতীশচন্দ রাঁয়, শিবধন বিছাণব, কুপ্জীলাল € 
অজিতকমীর চক্র 

ঘা, নরেক্্রনাথ ভডীচাষ 

আনুমানিক ১৯০৩ সালে গৃহীত চিত্র পলীলাবণ/লেখা চক্মবর্তীর সৌজন্টে 
ঞ 





তৃতীয় সংখ্য! চিঠিপত্র ১২৭. 
চি 

পরিত্যাগ করিয়া আঁমার বিদ্যালয়ে কাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তত হওয়াতে আমি প্রায়ই অস্তরের 

মধ্যে একটা! উৎ্কঠা অস্থভব করি। তোমার জন্য আমি ভাবি না প্রথম হইতেই আপনিই তুমি 
আমার নিকটে আলিয়। পড়িয়া তোমাকে আমি নিরুদ্ধেগে অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছি । কিন্ত 

নিশিকাস্তবাবুকে আমি তেমন করিয়া জানি না-- তিনি আমার আদর্শ জানেন না আমিও তাহার 
আদর্শ জানি না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উৎসর্গ করিয়াছ সেজন্য আমি তোমার কাছে 

খণী নহি কিন্ত তিনি আমাকে যাহ! দিবেন তাহা আমার পক্ষে দান প্রতিগ্রহণ। কারণ আমাদের 

মধ্যে আদান প্রদানের সন্বদ্ধ স্থাপিত হয় নাই এবং তিনিও বিদ্যালয়ের মন্মকথা ভাল করিয়! 
বোঝেন নাই-- এইজন্য প্রথম হইতে আজ পধ্যস্ত আমার মন হইতে সঙ্ষোচ ঘুচিতেছে না। ভয় 

হইতেছে পাছে এই কাজের ভার গ্রহ্ণ তাহার পক্ষে একটি গুরুতর ভ্রমন্বরূপ হয়। কিছুই ত বলা 

যান নাঁ। বিদ্যালয়ের শিশু অবস্থ।-_ তাহার নিজের বল কিছুই নাই-_- তোমরাই তাহাকে আশ্রয় 

দিবে-_- তোমার্দিগকে সে আশ্রয় দিতে পারিবে না-- আমার যৌবনের তেজ ও স্বাস্থ্য নাই-_ 'মকাঁলে 
আমার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে 7 সমন্ত বিস্ন ব্যাঘাত অসম্পূর্ণতা দীনতা আগ্যোপান্ত মনের মধ্যে 
আলোচনা করিয়া দেখিতে আমি তোমাদের অনুরোধ করি । মাঝে কোনে। কুজ্জাটিকা জমিতে দিয়ে! 

নাঁ_ সবলে সানন্দে নিঃসংশয়ে জীবনের পথ নির্বাচন করিয়া! লইতে হইবে আমার বা আর্ কাহারো 
মুখের দ্রিকে তাঁকাইয়ো না নিজের অন্তরের দিকে এবং অন্তধ্যামীর দিকে স্পষ্ট করিম! চাহিয়া সমস্ত 

স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়।৷ কর্তব্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়ো। এখনো সময় আছে__ নিশিকান্তবাবু এখনো! 
যেন সমস্ত ভাবিয়া দেখেন আমার উপরে ঘেন লেশমাত্র নির্ভর না করেন-- তাহার নিজের কাজ 

বলিয়াই যাহা অকাতরে গ্রহণ করিতে পারেন তাহারই নিকটে যেন নিজের লাভ ক্ষতি স্থখ দুঃখ আশা 

নৈপ্রাশ্ত নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দ্রেন-_ বারঘার আমার এই অনুরোধ । ঈশ্বরের হস্তে আমি আমার 
ভার দ্রিতে চাই-- এবং তাহার হস্ত হইতেই আমার সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করিতে চাই-- কোনো 

ভ্রমজনিত সংশয়াপন্ন ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিব না। বিদ্যালয় সকল হিসাবেই আমার সাধ্যের 

অতীত হইয়াছে, ইহার ব্যয় নিরতিশয় অধিক-_ তবু আমি আমার কর্মভার ত্যাগ করি নাই-_- ঈশ্বর 

আমার ভার লাঘব করিবেন-_ কিন্ত নিশিকান্তবাবু যেন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া নিজের জীবনের 

পথ অবলম্বন করেন । ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফাঁরপী রোমাটিক কাব্যের সুত্রপাত 
শীস্ুকুমার সেন 

ভারতক্ষেত্রে মুসলমান্শক্তির পদবী পড়েছিল প্রথমে সিদ্ধু-পঞ্তাবে, কেনন! ইরানের সঙ্গে 
এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে _- অন্ততপক্ষে খরীস্টপূর্ব ষ্ঠ দশক থেকে। সিন্ধ- 
পঞ্ঠাবে মুস্লমান-শাসন রূঢ়মূল হওয়ার অনেক দ্বিন পরে তবে এই বিদেশীদের অভিযান ধীরে ধীরে 
প্রপীরিত হতে থাকে পূর্ব দিকে। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তীরহুত-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া আরধাবতের 

মবটাই তুকী-পাঠানের অধিকারে এসে পড়ল। সিন্ধু-পঞ্জাবে দীর্ঘকাল বসবান করবার স্থযোগ পেয়েই 

এই স্থানের মুদলমান কবিরা বিদেশীদের মধ্যে সবার আগে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী 
হয়েছিলেন। এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তীরাই ধারা ছিলেন ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় 
সাহিত্যের বসসন্ধানী। বাংল! ছাড় আর কোনো নবীন-আর্ অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় আদি যুগের 

(একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর) রচনা প্রায় পাওয়াই যায় না। পরবতীকালের সংকলনে রক্ষিত হয়ে 

অন্পবিস্তর রূপান্তর পেয়ে যে ছু একটি কবিতা বা গান আমাদের কাছে পৌছেছে সেগুলি প্রধানত 
মূনলমীন কবিরই রচনা । স্ৃতরাং এ অস্থুমান করলে খুব দোষ হবে না যে দিদ্ধু-পঞ্জাবে লৌকিক 
ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রণী ছিলেন মুসলমান কবি-সাধকই | 

যেকালে লৌকিক ভাষার উদ্গম হয়েছিল তথন আধাবতে” সাহিত্যের বাহন-ভাষা ছিল 

দুটি _- সংস্কৃত ও অপভ্রংশ। সংস্কৃত ছিল সাধু ভাষা -_ পর্ডিতি শান্ত্ের ধারক ও উচ্চ সাহিত্যের বাহক। 

অপভ্রংশ ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনগণের আত গাথা-গীতির সহজ ভাষা । সংস্কতমূলক 
সংস্কৃতির সঙ্গে মুদলমান কবিদের পরিচয় গভীর ও ধারাবাহিক ছিল না, তাই বরাবরই হিন্দু কবিদের 
তুণনায় তাদের জনগণ-সংযোগ নিবিড়তর ছিল, তাই তারা অপভ্রংশ কাব্যপদ্ধতিকে উপেক্ষা করেন 
নি। মুদলমান কবির লেখা একটি অপত্রংশ কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুকাল আগে। কাব)টি “পাস্থদূত” 
গোছের, নাম “সংন্হেয়-রাসয়' (অর্থাৎ সংশ্গেহক বা সন্দেখশক রামক)। কবি ছিলেন মূলতানের 
অধিবালী, নাম “অন্দহমান” অর্থাৎ অব্দর্ রহমান, পিতা “মীরসেন” অর্থাৎ মীর হসন। কবি নিজের 

রচনার পরিচয় দিয়েছেন এই কথায়, 

অণুরাইয়-রইহরু কামিয়-মণহরু অই-ণেহিণ ভাসিউ রইমই-বাসিউ 

ময়ণ-মণহ পহ-দীবয়রে। নবণ-সকুলিয়হ অমিয়-সরে! 

বিরহ-নিরুদ্ধউ সথন্হ বিস্থদ্ধউ লই লিহই বিয়ক্থণু অথহ লকৃখণু 
রূসিয়হ রস-সংজীবয়রে| | স্থরই-সংগি জু বিঅডভ্ঢো নরো । 

ব্রজবুলিতে অনুবাদ করলে এইরকম দীড়ায় 
অন্তরাগিক-রতিধরা  কামিক-মনোহর অতিস্সেহিক-ভাবিত রূতিমতি-বাসিত 

মদন-মনহ পথ-দীপকর শ্রবণ শকুলিকহ অমিয়-সর 
বিরহি-নিরদ্ধক শুন্ছু বিশুদ্ধক লই লীঢই বিচক্ষণ অর্থহ লক্ষণ 

রসিক রস-সংজীবকর | স্থর্তিসঙ্গী যে। বিদদ্ধ নর ॥ 



তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের শৃত্রপাত ১২৯ 

এক পথিক চলেছে মূলতান থেকে খস্তাইত্ব। সে পড়ল এক কনকাঙ্গী ০ দৃষ্টিপথে । 
পথিকের গন্তব্য স্থানের নাগ শুনে বিরহিণীর চোখে এল জল। সে চোখ মুছে বললে, “খস্তাইত্ত নামে 
আমার তন্গ জর্জরিত হচ্ছে, সেখানে আছেন আমার নাথ, বিরহবর্ধনকারী। অনেক কাল হয়ে গেল, 

নির্দয় আর এল না। পথিক, যদি দয়া কর তবে তুচ্ছ কথায় গাথা কিছু বাণী দিই প্রিয়ের উদ্দেশে । 

পথিক রাজি হল, বিরহিণীর বাণী গাথা হন অন্যুন দেড়-শ দোহা-চউপই কবিতায়: শেষে কবির ভরতবাক্য, 
জেম অচিস্তিউ কজ্জু তস্থু . সিদ্ধ, খণহি মহত 

তেম পাচন্ত-স্ণস্তয়ুহ জয়উ অণাই অন্ত ॥ 

অর্থাৎ, থেমন তার মহৎ কার্য অনায়াসে অচিত্তিতভাবে সিদ্ধ হল, তেমনি হবে তার যে এই কাব্য 
পড়বে ও শুনবে; জর হোক অনাদি অনস্তের ।, 

“চন্দ বলিদ্দ” অর্থাৎ চন্দ বর্দাই হিন্দী সাহিত্যের আদিকবি বলে বিখ্যাত । কিন্ত এর কাব্য, 

পেহুবিরায়-বাপউ” বা পূথীরাজ-রাসক*, আসলে লেখা হয়েছিল অপভ্রংশে। পর্বতীকাঁলে কাব্যটির 

ভাষা স্থানে স্থানে হিন্দী রূপান্তর পেলেও অপভ্রংশ মূল কখনো একেবারে লিয়ে যায় নি। কাব্যটির 

অপত্রংশ মূলের অল্পন্বল্প অংশও মিলেছে । চন্দ বব্দাইয্বের কথা বাদ দিলে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম 
কবির মর্ধাদা পান দিলীর আমীর খুসরৌ (১২৫৪-১৩২৫)। আমীর খুসরৌ ছিলেন বহুভাষাঁবিদধ। 

ফারদী কাব্যসাহিত্যে তার স্থান খুব উচ্চে। হিন্দীতেও ইনি অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। 

অপন্রংশ কাব্যের একটা! বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল প্রহেলিকা রচনা । থুসেরী প্রহেলিকা কবিতাও কিছু 
লিখেছিলেন। খুসবৌর নামে প্রচলিত এই ধরণের একটি “মুকরণী” অর্থাৎ অনপেক্ষিতার্থ কবিতা উদ্ধৃত 

করছি। 
বহ আবে তব শাদী হোঁয় মীঠি লাগে বাকে বোল 
উস বিন্ দূজা অওর ন কোয়। এ সখি সাজন না সখি ঢোল ॥ 

অর্থাৎ “ও আসে তবে শাদী হয়, ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই, ওর বোল লাগে মিঠা ।* পিখি, সেকি 

ব্ললভ?' না সখি, ঢোল ।। 
অপভ্রংশ-রচনার যুগে সংস্কত-গ্রাককৃত-অপভরংশ মিশ্র কবিতার ও ছড়ার প্রচলন ছিল। 

মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরণের ভাষামিশ্র কবিতা নৃতন জীবন পেলে বিদেশী ফারশী তুকাঁ ও 

দেশী লৌকিক ভাষার সংযোগে । বাংলাম়ও এই রীতির নৃতন করে চল হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

দক্ষিণরাট়ের মুসলমান কবিদের রচনায় এবং তদন্সাবরে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায়। 

লৌকিক ভাবায় সাধনগীতি পদ্ধতির অন্শীলনে ব্রতী হলেন সুফী সাঁধক-কবিরা। পঞ্জাবের 

প্রথম কবি শেখ ফরীছুদ্দীন শকর্গঞ্জ (?-১২৬৭) ছিলেন আমীর খুদরৌর গুরু শেখ নিজামুদ্দীন 

আউলিয়ার গুরু। শেখ ফরীদুদ্দীনের লেখা একটি অধ্যাত্গীতি সংকলিত আছে গুরু অন্গুনের আদি 

গ্রন্থে। গানটিতে সাধক-কবির বিরহিণী-হবদয়ের তপ্ত উচ্ছ্বা যেন উপচিত হয়েছে। 

প্রাচীন বাংল! চর্ধাগীতির অনথবৃত্তি পাওয়া! যাচ্ছে কবীরের গানে। দশম-ছাদশ শতান্ধীর 

সহজ-সাধনার গঞ্গাধারার সঙ্গে হ্থফী-সাধনার যমুনাধারাকে মিলিয়ে দিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-যোড়শ 

শতাবীর মুদলমান সাধক-কবিরা । ঢেগুণ-পাদের একটি চর্ধাগীতির চার-পাঁচ ছত্র উদ্ধত হয়েছে কবীরের 



১৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

নামিত একটি গানে। এই গানটি পেয়েছি একটি পুরানো বাংল পুথিতে মীরার ছুটি হিন্দী পদাবলীর 

ও জ্ঞানদাস-মীরফৈজুল্লা-আলীর কয়েকটি ব্রজবুলি পদাবলী সঙ্গে । 

অব কেয়া করে গান গাব-কতুআলা বলদ বিয়াওয়ে গাভি ভই বাঞ্ধা 
শ্বমাংস পলারি গীধ রাখওআলা | প্র বাছুরি ছুহাওয়ে দিন তিন সাঞ্ধ! 

মুশ কি নাও বিলাই কাড়ারী নিতি নিতি শৃগালা সিংহ সনে জুঝে 
সোএ মেড়ুকনাগ পহারী। কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে ॥ 

অর্থাৎ এখন কি গান করছে গ্রাম-কৌতোয়াল? কুকুরের মাংসের পসার, রাখছে গৃধ | ব্যাঙ শুয়েছে, 

প্রহরী নাগ। বলদ বিয়ালো, গাই হল বাঝ1;? বাছুর দোহা! হচ্ছে দিনে তিন সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য 

শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে | কবীর কহেন, কম লোকেই বোঝে ।, 

এই ধারাই সরাসরি চলে এসেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউল-দরবেশি গানে । 

২ 

অপভ্রংশের যুগে রোমার্টিক-কাহিনীকাব্য ও প্রণয়গাথার বেশ চলন ছিল। মুসলমান কবিরা 

যথাসম্ভব এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাআযু-কাব্যকাহিনী নিয়েই 

ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাদের তেমন নজর ছিল না। লৌকিক সাহিত্য হিন্দু 
কবিদের কাছে ধমপাহিত্যেরই অন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধের 
কোনো আবশ্তিক যোগাযোগ ধরা পড়ে নি। স্থতরাং দেবমাহাত্মানিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনীকাব্য 

রচনায় তারা নিরঙ্কুশ ছিলেন। এইজন্যেই হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের রোমা্টিক কাহিনীকাব্যে মুসলমান 

কবিকেই দেখি অগ্রণী ও একাধিপতি। 

এইসব কাব্যের বিষয় রূপকথান্থুলভ রোমাটিক গল্প মাত্র, সুতরাং এগুলির বস্ত স্বনিপিষ্ট 

দেশকালের পরিধির বাইবে। তবুও মনে হয় এই ধরণের বিশিষ্ট কোনো কোনো গল্প পূর্ব-ভারতেই 

বিশেষ করে চলিত ছিল। প্রায় সব কাহিনীতেই গোরখপন্থী যোগীর উল্লেখ এই অনুমান সমর্থন করে। 

সবচেয়ে পুরানে। হিন্দী কাহিনীকাব্য (যদি রচনাকাল ১৫১৬ সংবৎ হয়) বোধ করি কবি দামোর 

রচন! 'লক্ষ্মণসেন-পন্মাবতী কথা? । কাব্যের রচনারস্তকাল জোষ্ঠ ১৫১৬ (১৪৫৯্রী) অথবা ১৫৭০ (১৫১৩খ্রী) 

সংবং। কবির পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কাঁব্োর পত্তন হয়েছে সরম্বতী-গণেশ-বন্দনায়। 

স্থনউ কথ! রসলীলবিলাস মুসা-বাহন হাথ ফরেস। 

যোগী করণ [রাজ] বনবাস। লাড়, লাবন জম ভরি থাল 

পদ্মাবতী বহুত ছুখ সহই বিঘন-হরণ সমর ছুন্নাল। 
মেলউ করি কবি দামউ কহই। সবত পদরই সোলোওরা মঝার 
স্থকবি দামউ লাগই পায় জে্ঠ বদি নউমী বুধবার । 

হম বর দীয়ো সারদ মায়। সপ্ততারিক নক্ষত্র দৃঢ় জান 
নমউ গণেশ কুগ্জর-শেস বীরকথারস কর বধান ॥ 



তৃতীয় সংখ্যা বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সুত্রপাতা ১৩১ 

কাব্যের উপসংহারে কবি গীয়নের হয়ে নায়ক-শ্রোতার কাছে "গাই দক্ষণা আর কাপড় পান” 

চেয়ে ফলশ্রুতি শুনিয়ে ভগধদ্-বন্দনা করেছেন । | 

বীরকথা সম্হলই জে বলী স্থরতা জে বৈকুঠ! ঠাঈ। 

তিহি বিয়োগ নহি' এক] ঘড়ী। ইগুনিস বিশ্বা এক ন রাজ 

হরি জল হরি থল হরি পয়ালি রচই কবিত কবি দামউ সাচ। 

হরি কংসাস্থর বধিয়ো বালি। ইনী কথা কউ যোহী বীর 
দৈত্যসংহার্ণ ভ্রিভুবন-রাঈ হম তুম্হ জপউ গবধরিকাউ কস্ত ॥ 

লক্মণসেন-পদন্মাবতী কাহিনী যে অপত্রংশ থেকে এসেছিল তাঁর প্রমাণ লৌকিক রচনার মধ্যে 

মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও প্রাকৃত গাথার গ্রন্থন। কাব্যকাহিনী সংক্ষেপে বলছি। 

গঢ সামৌরের রাজ হংসরায়ের কন্তা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর-সভা। আহ্ত হয়েছে । সেই সায় এলেন 

রাজ! ধীরসেনের পুত্র লক্ষ্ণসেন পিদ্ধনাথ যোগীর উপদেশে ব্রাঙ্মণ-পুরোহিতের বেশে । পদ্মাবতী তারই 

গলাঘ মালা দিলে । সমবেত পাণিপ্রার্থীরা তখন একজোট হয়ে লক্ষ্ণসেনকে আক্রমণ করলে । লক্ষমণসেন 

তাদের পরাভূত করলেন, তারপর আত্মপরিচয় দিলেন। লক্ষ্রণসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ হল। কিছুকাল 

যায়। একদ! নিশীথে রাজা লক্ষ্মণসেন স্বপ্ন দেখলেন যে যোগী তার কাছে পানীয় জল চাইছেন। সকালে 

রাজা গেলেন যোগীর কাছে জল নিয়ে । জল পান করবার আগে যোগী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন 

যে তার প্রথম সন্তান জন্মালে যখন তার তিন মাস ব্যস হবে তখন যোগীকে তাকে সমর্পণ করতে হবে । 

রাজ! সহজেই রাজি হলেন, কেননা তখন তিনি নিঃসন্তান । যথাসময়ে পদ্মাবতীর ছেলে হল। তার 

যখন তিন মাস বয়স হল তখন বাজ! বেঁকে দাড়ালেন । পল্মাবৃতী বুঝিয়ে শুবিয়ে তাঁকে পাঠালেন যোগীর 

কাছে ছেলেকে নিয়ে । যোগী রাজাকে বললেন ছেলেটিকে চার টুকরো করতে । রাজা তাই করলেন। 

চার টুকরো! থেকে বেরল ধন্থুঃশর, অসি, কৌপীনবন্ত্র ও সুন্দরী নারী। রাজা রাজধানীতে ফিরে এলেন 

কিন্ত রাজাশাসনে আর তার মন বসল ন1। রাজ্য ও রানী ছেড়ে তিনি বনে গেলেন তপত্বীর বেশ ধরে। 

বনে বনে নিকুপ্িষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌছলেন নমুদ্রতীরে, চন্দ্রসেনের রাজধানী কণুরধারা 

নগরীতে । ঘটনাচক্রে সেইসময়ে সমুদ্রতীরে খেলতে এসে রাজপুত্র হরিয়া জলে ডূবেছে। লক্ষমণসেন 

তাকে উদ্ধার করলেন । চক্দ্রসেন তাকে সমাদর করে কাছে রাখলেন । বাজকন্া চক্দ্রাবতীকে একদিন 

দেখতে পেয়ে লক্ষমণসেন তীর রূপে মুগ্ধ হলেন। রাজা চন্দ্রসেনের কানে একথা গেলে লক্মণসেনের 

প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। হত্যার পৃ মুহ্ুতে লক্ষ্ণসেন আত্মকাহিনী ব্যক্ত করলেন। শুনে রাজার হৃদয় 

আরজ হল, তিনি কন্তাকে স্মূর্পণ করলেন লক্ষষণসেনের হাতে । চন্দ্রীবতীকে নিয়ে লক্ষ্মণসেন ফিরে এলেন 

গঢ় সামৌরে । ছু রানীকে নিয়ে তার দিন স্থথে কাটতে লাগল । 

তবনের 'মবগাবতী” লক্ষণসেন-প্মাবতী কাব্যের মতো ছোট রচনা নয়, বৃহৎ কাব্য (৩৫০ পাতার 

পুথি)। ভাষা অবধী ব পূর্বা হিন্দী। জৌনপুরের সুলতান শকাঁ হোসেন শাহের অনুচর ছিলেন কবি। 

তারই সঙ্গে ইনি বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন গৌড়-স্ুলতান হোসেন-শাহের আশ্রয়ে । কাব্যটি লেখ! 

হয়েছিল বাংলাদেশে, গৌড়ে, ৯০৯ হিজরীতে (১৫১২ খ্রীস্টাব্দে)। কাহিনীও বাংলাদেশের হওয়া সম্ভব । 

কুতবন গৌঁড়-স্থলতান হোসেন-শাহের ও তার হিন্দু-প্রভাবিত দরবারের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। 

৪ 
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সাহে হুসেন আহে বড় রাজা দান দেই অউ গণত ন আবৈ 
ছত্র-সিংহাসন উনকে। ছাজা। ৰলি অউ করন ন সরবর পাবৈ। 

পণ্ডিত অউ বুধবস্ত সয়ানা রাঁয় জইা লউ গন্জ্রভ রহইী 
পঢ়ে পুরাণ অরথ সব জানা । সেবা করহি ৰার সৰ চহহী। 

ধরম ছু্দিষ্টিল উনকো ছাজা চতুর সুজান ভাষা সব জানে অইস ন দেখু কোয়ে 
হম সির ছাহ জীয়ো৷ জগ রাজা । সবা সনু" সৰ কান দই ফুনি রে দিখাবহু সোয়ে ॥ 

তারপর কাব্য রচনার দিশা । 

নউ সউ নব জৰ সংবত অহী । সাস্তর অখির বহুতই আয়ে 
[মাহ] মোহর্রম চান্দ উজিয়ারী অউ দেসী চুনি চুনি কছু লায়ে। 
যুহ কৰি কহী পৃরী সংবারী । পঢ়ত স্থহাবন দীজই কান্ 
গাহা দোহা অরেল অরজ ইহ কে স্থনত ন ভাবই আনু। 
সোরঠা চৌপঈ কই সরজ। দোয়ে মাস দিন দস মহী মহ রে দৌরায়ে জায়ে 

| য়েক য়েক বোল মোতীজস পুরবা ইক ঠান চিতলায়ে 

অপতভ্রংশের গাহা দোহা অটিল্প! ('অরেল”) ও আধা (“অরজ”) ছন্দের কবিতা ভেঙে সোরঠা- 

চৌপই করছেন _- কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনীর মূল পেয়েছিলেন তিনি অপভ্রংশে। 
কাহিনী সংক্ষেপে এই বলছি। 

চন্দ্রগিরির রাজা গণপতিদেবের পুত্র কাঞ্চননগরের রাজা রূপমুরারির কন্ঠা মুগাবতীর 

রূপে মুগ্ধ হয়েছে। মুগাবতী অন্তধ্ণনবিদ্ভা জানে। অনেক কষ্টের পর মুগাবতীর সঙ্গে তার 

বিবাহ হল। একদিন রাজপুত্র পিতার সঙ্গে দেখা করতে বাজধানী গিয়েছেন এই অবসরে 

মুগাবতী গেল পালিয়ে। ফিরে এসে তাকে না দেখে বাজকুমার যোগীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল 

তার অনুসন্ধানে ৷ ভ্রমণক্রমে কুমার পৌছল সমুদ্রতীরে এক পার্বত্য প্রদেশে । সেখানে রাক্ষসের 
কবল থেকে তরুণী কুক্মিণীকে উদ্ধার করলে । কুক্সিণীর পিত1 মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাকে সানন্দে 

কুমারের হাতে সমর্পণ করলে। নৃতন শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে কুমার আবার রাহী হল 

মুগাবতীর উদ্দেশে এবং অনেক ছুর্গম পথ বেয়ে অবশেষে উপনীত হল মুগাবতীর দেশে । মুগাবতী তখন 

পিতৃরাজ্য শাসন করছিল। কুমারের সঙ্গে মিলন হলে পর মুগাবতী স্বামীকে সিংহাপনাধভাগী করলে । 
স্বামীস্ত্রীর ঘৌথশাসনে বারো বছর কেটে গেল। অবশেষে নিরুদ্িষ্ট পুত্রের সন্ধানে রাজা গণপতিদেৰ 

দেশে বিদেশে লোক পাঠালেন। একজন দূত রুঝিিণীর দেশে গিয়ে কুমারের সন্ধান পেলে এবং সেই 

স্ত্র ধরে মুগাবতীর দেশে এল। কুমার মুগাবতীকে নিয়ে চন্ত্রগিরি রওনা! হলেন। পথে বিরহিনী 
রুক্সিধীকে সঙ্গে তুলে নিলেন । দেশে ফিরে দিন স্থখে কাটতে লাগল । একদিন শিকারে গিয়ে কুমার 
হাতী থেকে পড়ে মারা গেলেন । ছুই রানী সহমরণে গেল। | 

* কবি কুতবন সুফী সাধক ছিলেন। তীর গুরু ছিলেন বিখ্যাত স্থফী পীর শেখ বুরুহান চিশ্তী । 
কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি গুরুর উদ্দেশে নতি জানিয়েছেন এইভাবে-: 



তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের স্ুত্রপাঁত ১৩৩ 

শেখ ৰুঢন জগ সাচা পীর : পাছলে পাপ ধোয়ই সব গষে 
নাব লেত স্থধ হোত সরীরূ। ঝরহি পুরানে অউ সব নয়ে। 
কুতবন নাম লেই পা ধবে নই কই ভয়া আজ অউতাঁব' 
সববর দী ছুহ জগ নীর ভরে। সৰ সে? বড়। সে। গীর হমাব]। 

মুগাবতী-কাহিনীকে কুতবন কতকটা আধ্যাত্মিক রূপকের আধার্রূপে ব্যবহার করেছিলেন । 
এই পথে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন শেখ বুরুহানের প্রশিষ্য মালিক মুহম্মদ জায়সী (?-১৫৪২ )। 

জায়সীর পদ্মাবতী কাব্য শুধু অবধী সাহিত্যের নয় -- সমগ্র নবীন-ভারতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ 

রচনা । কুতবনের মুগাবতী কাব্য অনুসরণ করেই জায়পী তীর উতকুষ্ট রূপক কাব্যটি বচন! কৰে- 

ছিলেন। এই ছুজন স্ফী কবির রচন। বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না। জায়সীর কাব্য বাংলায় 

রূপান্তবিত করেছিলেন সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝের দ্রিকে। কুতবনের কাব্যের অন্গসরণ 
হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান কবির দ্বারা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে | 

অপভ্রংশ সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী, মাধবানল-কাঁমকন্দলা, আর্ধাবতের সর্ধত্র 

আদূত হয়েছিল । কাহিনী সামান্যই | পুষ্পবতীর বাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুষ্পবটু মাধবানল ছিল রূপে 
কন্দর্প বুদ্ধিতে বৃহস্পতি । মাধবানলের প্রতি বাঁজধানীর তরুণীদ্দের মনৌভাব জেনে তাদের ম্বামীরা রাজার 
কাছে প্রার্থনা করলে মাঁধবানলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে । বাজাও বোধ করি নিজ শুদ্ধাস্তঃপুরের 
জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই মাধবানলকে নির্বাসন দিতে বিলম্ব হল না। পুষ্পবতী ছেড়ে মাঁধবানল 

চলে এলেন কামসেনের রাজধানী কামাবতীতে । সেখানকার রাজসভার নটামুখ্য। ছিল সুন্দরী কামকন্দল1 | 

একদিন কামকন্দল! রাজসভায় নৃত্য করছে এমন সময় মাধবানল সভাদ্বারে হাজির হল। 

দূর থেকে অল্প কিছুক্ষণ নাচ দেখে মাধবানল প্রতীহারকে ডেকে বললে, “বারো জন বাজিয়ের 
মধ্যে যে লোকটি পূর্বমুখে বসে বাজাচ্ছে তার হাতের বুড়ো আঙুল কাটা বলে তাল কাটছে, 

রাজাকে এই কথা বলো। গিয়ে ।, রাজা দেখলেন ঠিকই তো । মাধবাঁনলকে ডাকিয়ে এনে সমাদর 
করে কাছে বপালেন। রূপবান্ সমজদার গুণীর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে কামকন্দলা তার দুর্ঘট 

নৃত্যকৌশল দেখাতে লাগল | মাথায় জলভর! কলসী নিয়ে হাতে গুলি লুফতে লাগল, সেই দঙ্গে মুদ্রা 
দেখাতে লাগল, পায়ে নাচতে ও তাল দিতে থাকল, মুখে গান গেয়ে চলল, চোখে কটাক্ষবর্ষণ করতে 

লাগল। এমন সমগ্ন ভ্রমর এসে তার বুকে বসল | নাচ-গান-তাল-যুদ্রা-কটাক্ষ মুতের জন্যেও বন্ধ 

হল না, কামকন্দলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ভ্রমরকে তাড়িয়ে দিলে। এই চাতুর্য মাধবাঁনল ছাড়া 

কেউই লক্ষ্য করলে না । নৃত্যশেষে সাধুবাদ উঠল ন! দেখে মাধবানল কিছুক্ষণ আগে রাজার কাছে 

যে প্ধ্ঙ্গ প্রসাদ” লাভ করেছিল তা কামকন্দলাকে পেলা দ্িলে। কামকন্দলা অঞ্জলি পেতে 

আখীর্বাদী নিয়ে বললে, “হে নিখিলবিগ্ভাপারগ, তোমার সমান কলাভিজ্ঞ আর তো কাউকে দেখলুম ন11? 

রাজার হল রাগ। মাধবানলের প্রতি হুকুম হল অবিলম্বে সে-দেশ ছেড়ে চলে যেতে। রাজসভা 

থেকে মাধবান্ল গিয়ে উঠল কামকন্দলার বাড়িতে | সেখানে ছুজনের মনের কথা! বিনিময় হল। কিন্ত 

বেশিক্ষণ থাকবার জো নেই। মাধবানল আবার বেরিয়ে পড়ল পথে। এপথ নিয়ে গেল তাঁকে 

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জপ্নিনীতে । এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হয়ে ভোজন সেরে মাধবানল 



১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

কামকন্দলাকে চিঠি লিখলে প্রণয়ের আত্তি জানিয়ে। সন্ধ্যার পর নগরবাহিরে মহাকালের মন্দিরে 

গিয়ে এককোণে শুয়ে রইল। বিরহীর চোখে ঘুম আর আসে না। কি করে, অন্তরের উচ্ছ্বাস 

চেপে রাখতে ন! পেবে মাধবানল কামকন্দলার নাম নিয়ে কবিতা রচনা করে দেওয়ালের গায়ে লিখে 

রাখলে । সকালে ঠাকুর দেখতে এসে এই কবিতা রাজার নজরে পড়ল। রাজা খোজ করতে 

লাগলেন রচয়িতা কে। যখন কেউই খবর আনতে পারলে না তখন বাজ! নিযুক্ত করলেন গণিকা 

ভোগবিলাপিনীকে | মে মহাকাল-মন্দিরে ছন্দবেশে গিয়ে রাতিতে মাধবানলের পাশে শুয়ে ঘুমন্ত 

বিরহীর মুখে উচ্চারিত প্রিয়া কামকন্দলার নাম শুনে নিলে। খবর নিয়ে বাজ মাধবানলকে ডেকে 

পাঠিয়ে নানারকমে বোঝাতে লাগলেন বেশনারীর মোহ ত্যাগ করতে । অগত্যা রাজা মাধবানলকে 

নিয়ে চললেন কামকন্দলার কাছে। রাজাকে বিক্রমাদিত্য বলে চিনতে পেরে কামকন্দলা তার 

পায়ে লুটিয়ে পড়ল। পা টেনে নিতে গিয়ে কামকন্দলার বুকে ঠেকল। কামকনল] ত্রুদ্ধ হয়ে 

বললে, 'হান্নাজ, আপনি ব্রাঙ্ষণকে পদাঘাত করলেন ।” বাজার তখন হৃদয়ঙ্গম হল মাধবানলের প্রতি 

কামকন্দলার কী গভীর অন্ুরাগ। তবুও তিনি এই অন্থরাগ কল্যাণজনক মনে করতে পারলেন না। 

কামকন্দলাকে বললেন মিথ্যা! করে যে কে একজন মাঁধবানল এক নারীর অঙ্গরাগে পড়ে তার বিরহে 
মারা গেছে। এই কথা শোনবামাত্র কামকন্দলার প্রাণবিয়োগ হল। দেখেশুনে মাধবানলেরও 

মৃত্যু হল। কৃতকমে র অন্থতাপে দগ্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্য বনে গেলেন আত্মহত্যা করতে । বেতাল বাধা 

দিলে এবং পাতাল থেকে অমৃত এনে প্রণয়ী ছুজনকে বাচিয়ে তুললে । বাঁজার মুখরক্স হল। উজ্জয়িণীতে 

প্রত্যাবর্তন করে বিক্রমাদিত্য কামসেনকে বলে পাঠালেন কামকন্দলাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে । 
কামসেন রাজি না হওয়ায় বিক্রমাদিত্য তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন । মাধবানর-কামবন্দলার বিবাহ 

হল। তার! উজ্জস্মিনীতে বাস করতে লাগল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে । 

মাঁধবান্ল-কামকন্দলার কাহিনীতে একটু রূপকের স্পর্শ আছে। তার পরিচয় নায়ক-নায়িকার, 

নামেই রয়েছে । মধু ঝতুর তাপে কাম হয় উদ্দীপিত। 

লৌকিক সাহিত্যে, গুজরাটা-হিন্দীতে, মাধবানল-কামকন্দল1 কাব্য অনেকেই লিখেছিলেন । 
তাঁর মধ্যে পুরানো হলো! তিনখানি, গণপতির '“মাধবানল-কামকন্দল1 দোহা”, কুশললাভের “মাধবানল- 

কামকন্দল! চৌপাঈ ও আলমের “মাধবানল-কথা”। গণপতি ছিলেন গুজরাটা কায়স্থ। এর কাব্যের 
রচনাকাল ১৫৮৪ সংবৎ (১৫২৭ খ্রীস্টাব্ব)। সংস্কৃত-গ্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা বচনার মধ্যে আনন্দধরের 

কাব্যই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম । 

আলম তার কাব্য লিখেছিলেন হিন্দীতে | রচনাকাল ৯৯১ হিজরী (১৫৮৪ খ্রীপ্টাব্ব)। কাব্যের 

উপক্রমে দিললীপতি শাহ জলাল আকববের ও তার মন্ত্রী রাজ। টোডরমল্লের প্রশংসা আছে। 

জগপতি রাজ কোটি যুগ কীজৈ ধর্মবাজ সব দেশ চলাবা 

সাহ জলাল ছত্রপতি কহীজৈ। . হিন্যু তুরক পন্থ সব লাঁবা। 

দিল্ীঘ্পতি অকবর স্ুরতান! আগে নেউ মহামতি মন্ত্রী 
সপ্ত দ্বীপর্মে জাকী আনা ।."" নুপ রাজা টোভরমল্ল ক্ষত্রী |*-, 



তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমার্টিক কাব্যের স্ুত্রপাত ১৩৬৫ 

সন নৌ সৌ ইক্যাবন্বৈ আই সকল'সিংগার-বিরহকী রীতি 
করো কথা অব বোলো তাই। মাধো-কামকন্দল।-গ্রীতি। 

কহে! বাত স্থনৌ অব লোগ কথা সংস্কৃত স্থুনি কছু থোরী 

করো কথা সিংগার-বিয়োগ । ভাষা বাদ্ধি চৌপই জোরী। 

কছু অপনী কছু পরকৃতি চোবৌ মাধোনল সব-গুণ-চতুর কামকন্দলা জোগ 
জথা সকতি করি অচ্ছর জোরৌ। কদুই কথ! আলম স্থুকবি উতপতি-বিরহ-বিয়োগ ॥ 

কবির শ্বীকৃতিতেই প্রকাশ থে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তার অজান। ভাষা ছিল ন। 

জেনলমীর-নিবাসী কুশললাভ প্রাচীন রাজস্থানী ভাষায় ০ঢোলা-মারবনরী চৌপনঈ”-ও 

লিখেছিলেন যাদব বাগল কুমার হরবাজের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে । এই কাব্যের রচনাকাল ১৬০৭ সংবৎ 

(১৫৫০ খ্রীন্টাব্ঘ)। মাড়বাবের রাজা পিঙ্গলের বিবাহ হয়েছিল জালৌরের অধীশ্বর সামন্তপিংহের 

সর্বাঙ্গনুন্দরী কন্য] উমাদেঈর সর্দে। পিখল-উমাদেঈর সন্তান হল মারবনী (অর্থাৎ মরুবাট-রাজকন্যা)। 

তার বিবাহ হল নলবর গড়ের রাজ। নলের পুত্র ঢোলার সঙ্গে । বিবাহকার্ধ সম্পন্ন হল পুরে । নলবর গড়ে 

ফিরবার পথে নল পুত্রের বিবাহ দিল মালবের রাজকন্যার সঙ্গে। ঢোলা-মালবিকা সংসার করতে লাগল, 

ওদিকে মক্রবাটনিকা বিরহজালায় জলছে। অবশেষে সে পাঠাল দূত স্বামীর উদ্দেশে । তার 
পর যথারীতি মিলন। এই হচ্ছে ঢোলা-মার্বনী কাব্যের কাহিনী। কাব্যটির মূল ছিল অপভ্রংশে। 

কুশললাভ মাঝে মাঝে অপভ্রংশ দোহা ও গাহা উদ্ধত করেছেন। এবং শেষে বলেছেন, 

দৃহা ঘণ1 পুরাণ! অছই চউপঈ-বন্ধ কীয়া মই পছই। 
বাংলাদেশে মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী অজ্ঞাত ছিলনা । আনন্দধরের কাব্যের বাংল! পুথি 

যথেষ্ট পাওয়া গেছে। বিষ্ভাপতির নামেও একটি ছোট সংস্করণ মিলেছে। অষ্টাদশ শতাব্ীর মাঝের 

দিকে কবি “দ্বিজ' ধনপতি নেপালে বসে এই বিষয়ে একটি নাটগীত লিখেছিলেন ব্রজবুলিতে । 

৩) 

বাংল সাহিত্যে প্রথম প্রণয়কাহিনীকাব্য হচ্ছে বিগ্যাক্থন্দর। একজন ছাড়া সব বিদ্যান্থন্দর- 

কবি ছিলেন হিন্দু। স্থতরাং তাদের হাতে কাব্যকাহিনী দেবী-মাহাত্য্যের ফ্রেমে বাধাই হয়েছে। বিদ্যাস্থন্মর- 

কাব্যের প্রথম কবি “দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ গৌড়-স্থলতান্ হুসরৎ শাহার পুত্র যুবরাজ ফীরজ শাহার 
চিত্তবিনোদনের জন্য কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় জৌনপুরের হোসেন শাহা শফাঁর অন্ুচর 

কবিদের দ্বারাই এই প্রণয়কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যাস্থুন্দর- 

কাহিনীর বিভিন্ন রূপ চলিত ছিল সংস্কৃতি । বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু স্বতন্তা আছে। 

প্রাকতে ও অপভ্রংশে বিষ্াস্ন্নর-কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। বিদ্যা্ন্দর-কাব্যের একমাত্র মুসলমান 

কবি হচ্ছেন সারিবিদ খান। ইনি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 
পাঠানরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-দরবাবরের নির্বাপিত দীপশিখা বহুগুণিত হয়ে জলে 

উঠল বাংলা-সীমান্তের সামন্ত-রাজমভাগুলিতে _- কামতা-কামরূপে, ত্রিপুরায়, দরঙ্গ-কাছাড়ে, চাঁটগী- 

রোসাঙ্গে, মললভূম-ধলভূমে | চাটিগায়ে হোসেন শাহার প্রতিরাজ লঙ্কর পরাগল-খান ও তীর পুত্র সর. 



১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। | সপ্তম বর্ষ 

খান গৌড়-দরবারের অনুরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ স্ষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। উপযুক্ত কবি-পণ্ডিত না 

থাকায় সে চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ফলবান্ হয় নি। কিন্তু চাটিগায়ে ও রোসাঙ্গে (অর্থাৎ আন্নাকানে) 
পরবর্তীকালে যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যস্থট্ি হয়েছিল তা সম্ভব হত না পরাগ-হুস্রতের পূর্বতন প্রচেষ্টা 
বীজরূপে না রয়ে গেলে । বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির প্রথম সাক্ষাৎ পাচ্ছি চাটিগী-রোসাজেই। 

বাংলায় হিন্দী ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ-দরবারের দুজন সভাকবি, 

দৌলৎ কাজী ও আলাওল। দৌলৎ কাজী বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো৷ বটেই, পুবানো 

বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্ততম তিনি। তীর একমাত্র কবিকৃতি হচ্ছে অসমাপ্ত -- পরে 

আলাওল করি সমাপ্ত--“লোর-চন্্রানী” পা্শলী-কাব্য । বৌসাঙ্গের বাজা শ্রীস্থধর্মার লক্কর-উজীর আশ রফ 

খানের অনুরোধে দৌলৎ কাজী হিন্দী (ব1 ভোজপুরী) মূল অস্থুসরণ করে কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
শ্রীন্লধর্মার রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীস্টাব্ধ। কাব্যের রচনাকালও এবই মধ্যে পড়ে । রচনাসমাপ্ডির আগেই 
দৌলৎ কাজীর মৃত্যু হয়েছিল। দৌলৎ কাজী ছিলেন স্থফী কবি-সাধক। এঁর পোষ্টা আশরফ খানও 
“হানাফী মোঝাঁব ধরে চিশ তি খান্দান” । 

কাব্যের প্রথমে আল্লার ও রসুলের বন্দনা । তার পর রোপাঙ্গের রাজার স্থশাসনের প্রশংসা । 

প্রতাপে প্রভাতভান্ধ বিখ্যাত ভূবন বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্বভার 

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন । ভীম সম বলিয়া না করে বলাৎকার। 

দেবগুরুপূজায় ধর্মেত তার মন সীতা সম স্ন্দরী সে যদি রহে বনে 

সে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচিন।-"" বাজাভয়ে না নিবীক্ষে সহআলোচনে |-". 

রাজ্য সব উপশম কৈল স্থবিচার চতুর্দিক জিনিয়। পৃথিবী কৈলা বশ 

কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার । ক্থগন্ধি সমীর বহে রাজকীন্ভিযশ 1... 

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি মহামত্ত এরাবতে দেখি কীগ্তিষশ 
রাজাভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি। শ্বেতরূপে স্তধর্থ্ের হৈল পদ্বশ । 

তার পর ধিশ্্পাত্র মহামাত্য আশ রফ খানের স্রতিবাদ। 

পীর গুরু অভ্যাগত পুজেন্ত তৎপর দেশাস্তরি প্রবাসী পন্থিক বানিজার 

লোক-উপকার করে নাহি আণ্ত-পর। দেশে দেশে কীত্িঘশ বাখানে যাহার 

রাজনীতি লোকধর্ম বুঝেস্ত সকল উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ 

মিত্রেরে সহায় করে অরি রসাতল।""" আচি কুচি মচিনি পাটনা আদি দেশ ।-.. 

শ্ঠামতন্থ যুক্তিমস্ত বচন মিষ্টতা বৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি 

শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা। যথা যায় রাজা তথা চলেম্ত সঙ্গতি | 

একদিন রাজার মন হল বিপিনবিহারে। অমনি চতুরঙ্গ সেনা সাজল। রাজ! চললেন নৌকায় 

বারো! দিনের পথ। 

দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে 
চে 

কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুপ্ত খেলিতে। . নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে। 



তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের স্ত্রপাঁত ১৩৭ 

ছুই সারি সে নৌকা ভাসয়ে নান! রে বনপাঁশে নগর এক দ্বারাবতী নাম 
আরোহিল নৃপ সভা আশর্ফ সঙ্গে | কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিবাম। 

দশ-দিন পন্থ নৌকা একদিনে যায় তথাতে বচিয়! সভা রহিল! নৃপতি 
স্বর্ণের হংস যেন লহবি খেলায় ।... মঘুবগঠন যেন সভার আকৃতি 1... 
খেলিতে খেলিতে রাজ! গেল কুগ্জবন যাহার যেমন যুক্ত শিবির রচিয়। 
সঙ্গী আশরফ-খান আদি পাত্রগণ 1... তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া! । 

চার মাস কেটে গেল, রাজা রাজধানীতে ফেরবার নামও করেন না। আঁশরফ খাঁন ফিরে 

এলেন বাজার অনুমতি নিয়ে এবং নিজের সভ1 জণকিয়ে বসলেন। তত্বকথায় কাব্যগীতিতে সে সভা 

হল সুখর্। 

আবরী ফারসী নানা তত্ব-উপদেশ গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর 

বিবিধ প্রসঙ্গ-কথ! আছিল বিশেষ সহজে মৃহস্ত-সভা আনন্দ-নিয়র | 

একদিন মৃহামাত্যের মনে ইচ্ছ! জাগল “শুনিতে লোরক-বাজ ময়নার ভারতী” ! ভান কবি 

দৌলকে বললেন, “ঠেট ভাষায় দোহা-চৌপই শুনলুম, কিন্ত সাধারণ লোক সবাই তো গাওয়ারি ভাষা 
বোঝে না, অতএব গল্পটি দেশী ভাষায় পাচালীর ছাদে লেখ যাতে সব লোকে বুঝে আনন্দ পাঁয়। এই 

নির্দেশ পেয়ে দৌলৎ কাজী "পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী” । 
তারপর কাহিনীর আরস্ত। 

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস স্মৃতি 

ভূবনবিজয়ী যেন জগৎপার্বতী। প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি । 

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ সর্ববকলাধুতা সতী নৃতন যৌবন 
অঙ্গের লীলায় যেন বাদ্ষিছে অনঙ্গ | স্বামীর লোরক নাম নৃপতিনন্দন। 

কাঁঞ্চনকমল মুখ পূর্ণশশী নিন্দে নানা গুণে বিশারদ লোরক ছুর্জয় 
অপমানে জলেতে প্রবেশে অববিন্দে। বিচক্ষণ বলবন্ত সাহসে নির্ভয়। 

চঞ্চল যুগল আখি নীলোতৎপল গঞ্জে অন্তে-অন্যে দোহ চিত্তে প্রেমের মুকুল 

মুগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুণ্তে |" তিলেক বিচ্ছেদে হৈলে দোহান আকুল । 

তবুও পুরুষের চিত্ত বোঝা দায়, 

আচগ্ছিত মতি হৈল লোরক নুপতি ছাড়িয়া রতন-হাঁর গুপ্তাতে আরতি । 

মহাদেবীর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে লোরক চলল বিপিনবিহারে, এবং শ্রীহ্ধমণর মতো 

কাননকুটারে চাকু প্রাসাদ ও ললিত মন্দির রচনা করে খেলাধুলার নিত্য মহোৎসবে দিন কাটাতে 
লাগল পাত্রমিত্রের সঙ্গে । ময়নাবতী রাজ-এশ্বর্ষের মধ্যে থেকে বিরহ জালায় জলতে লাগল। 

লোরকের কাননসভায় একদা এক ষোগীর আবির্ভাব হল। তার হাতে এক স্থবর্ণের ঘট 
তদুপরি এক বিচিত্র "পোতলির পট”। যোগীর দৃষ্টি সর্ধা সেই হ্থন্দরীর প্রতিকৃতির উপর নিবদ্ধ। 

প্রশ্ন বিয়া লোরক জানল যে সে পট মোহর রাজার দুহিতা চন্্রানীর। 



১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা | সপ্তম বর্ষ 

পশ্চিমে এক রাজ্য আছেত গোহাবি মানস ন1 হয় শান্ত না দেখি নয়নে । 

তাহাতে মোহর! নামে রাজ্য-অধিকারী । তেকারণে ইচ্ছে লোক গে রূপ দেখিতে 

সথর-বংশ ধন্ুধব বীর অবতার শ্রবণনয়ন মীঝে বিবাদ খগ্ডিতে ।."* 

জামাতা বামন বীর ছুর্জয় তাহার । নগর ভ্রময়ে কন্তা বসবে ছু-বার 

বাজন্ুথ ভূগ্ুয় বসিয়া বৃদ্ধকালে সকলের মনোবাঞ্চ কন্যা! দেখিবার । 

বামন বীরের বাহদর্পে ভূমি পালে 1... পরব-সময় যদি হৈল উপস্থিত 

খর্ধরূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ দেবস্থানে যায় কন্যা দেব-সমুদিত 1. 
বামনবিক্রম থেন বলির উদাস ।-*, মহাবীর বামন স্থজিল! প্রজাপতি 

সর্ববগতণে যৌবনসম্পূর্ণ বীর্যযবল নারীসঙ্গে রতিরসহীন মুঢমতি | 
বৃতিরস্হীন মাত্র কিংশুক কেবল । মাঁসেকে না চাহে নেউটিয়! নিজ নাবী 

তাহার রমণী নবপ মোহরা-কুমারী বনক্রীড়া করে নিত্য যেন বনচারী । 

রূপে চন্দ্র সম নহে সে চান্দ গোহারি ।*** প্রতি নিতি মহাবীরে কানন ভ্রমিয়া 

সে রূপের কাহিনী প্রসবে নানা দেশ শাল মহিষ যুগ আনেম্ত মারিয়া। 

রাজা সকলের কর্ণে অপূর্বব বিশেষ । বন ভ্রমি আইসে যদি ছুর্জয় বামন 
অপূর্ব সে রূপ বদি শুনয়ে শ্রবণে প্রতিদিন বাজদ্বারে বাহিবে শয়ন । 

বহুদিন নারীসঙ্গবিবজিত লোরকের চিত্ত বিচলিত হল চন্দ্রাণীর ছবি দেখে ও বর্ণনা শুনে । 

যোগীকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল গোহারি দেশে । ছ'মান কেটে গেল । অবশেবে চন্দ্রানী-দর্শনার্ী রাজাদের 

নিমন্ত্রণ হল রাঁজলভায়। 

অন্দে দুইবার অভ্যাগত সকলেরে সভা রচি বুদ্ধরাঁজে নিমন্ত্রণ করে। 

সাজসজ্জা! করে লোরক রাজনভায় গেল। প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে চন্দ্রানী তাকে দেখে মুগ্ধ হল। 
আরও ছ'মাঁস যায়। 

চিন্তে যুগী সনে রাজা বৎসর পুরিল দৈবে মোর হৈল হেন ছুই কুল হানি 

তথাপিহ কুমাবীদর্শন না মিলিল। তেজি আইলু' ময়নাবতী না পাইলু চন্্রানী। 

অন্ুশোচে লোর্ক পোতল-রূপ হেরি চন্দ্রানীর বূপ ভাবি লোরক ফাঁফর 

লভ্যের কারণে মূল হারাইলু কড়ি 1" বিদ্যারসে মগ্ন থেন বৈদেশী সুন্দর । 

চন্দ্রানীর মনের কথা ধাই জেনে নিয়ে লোৌরককে চক্্রানীর রূপ দেখিয়ে দিলে দর্পণে রাঁজসভার 

মধ্যে । দর্পণে সেই রূপ দেখে লোরক মুভিত হল । ধাই তাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলে । যোগী-রূপ 

ধরে লোরক গেল দেবমন্দিরে। দেখানে দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হল। রাত্রিতে লোরক চন্্রানীর গৃহহুর্গে 

অভিযান করলে দড়ির সিড়ি বেয়ে । ছু'জনের মিলন হল । বামন গিয়েছিল শিকারে | তার ফেরবার 

সময় আসন্ন হলে লোরক চন্দ্রানীকে নিয্বে পালাল বনপথে ৷ বামন ফিরে এসে ব্যাপার বুঝলে এবং সসৈন্যে 

লোরককে ধাওয়া করলে | ছু'বীরের দেখা হল বনের যধ্যে। যুদ্ধে বামন মারা পড়ল। চন্দ্রানীকে 

কার্টন সাপে । তাকে এক সাধু বাচিয়ে তুলল । এমন সময় বুড়ো রাজা দূত পাঠালে তাদের ফিরিথে 

নিয়ে যেতে । তারা ফিরে গেল । | 



তৃতীয় সংখ্যা বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের স্থত্রপাঁত ১৩৯ 

কুমারকে অভিষেক করি নিজ দে” কপট সংসারমায়! বুঝিতে কি পারি 
আপনে রহিল বৃদ্ধরাজ গুরু-ভেশ |... পিতৃকে মারিয়ে পুত্রে করে অধিকারী । 
হেন মতে পৃথিবী পালয়ে লোর-পতি চারি যুগ বৃদ্ধ সতী যুবক আকার 

কতকালে বৃদ্ধরাজ পাইল ব্বর্গগতি। প্রতিদিন এক স্বামী করয়ে সংহার। 
বৃদ্ধের মূরণে হয় যুবকের আশ তাহাঁকে গ্রাসিয়! পুনি আন স্বামী বরে 

হেমন্ত অস্তরে যেন বসন্ত উল্লাস। পাঁপিনী খাকিনী কাকে দয় নাহি করে|... 

| গোহাঁরিতে রাজা হয়ে লোরক চন্দ্রানীর সঙ্গে সুখে রাজ্য করছে । ওদিকে বিরতিণী ময়নাবতী 

সর্বদা দেবপুজায় ও স্বামীর মঙ্গলচিন্তায় নিরত। 

সে কাহিনী অন্তঃপুরে . রস্তা সরোবন্ন তীরে  চাহন্ত রাজ্যের ভাল টুটউক জঙগ্জাল 
শুচিরুচি কুস্ুম-উদ্যান দ্বিজগুরুজন হৌক শান্ত 

তাহাতে নির্জনে নারী. আবাধে শঙ্করগৌরী এই বর মাগে নারী গৌরীপদ অন্ু-্নরি 
সর্বহিত স্বামীর কল্যাঁণ। সত্বরে মিলউক নিজ কান্ত । 

পতিবিরুতিণী ময়নাবতীর রূপগ্ুণের কাহিনী দেশদেশান্তরে ছড়িঘে পড়ল। অনেক রাজা-রাঁজড়। 

ধনী এসে জুটল মধুগন্ধলুন্ধ ভ্রমরের মতো । তাদের মধ্যে একজন, নাম ছাতন, উদ্যোগ করলে বেশিরকম। 

সে বত্বা মালিনীকে ময়নাবতীর শৈশবধাত্রী সাজিয়ে দূতীগিরিতে নিষুক্ত করলে। মালিনীর কপট 

ন্নেহরসে মুগ্ধ হয়ে ময়নাবতী তপস্ষিনীর বেশ ছেড়ে দিলে । 

কুটনী-বচন শুনি ধাই হেন সত্য জানি উপকথা নানাবর্ণে : ভোলাই কহিমু কর্ে 

নাপিত বোলাই ততক্ষণে হৃদে যেন জাগে পঞ্চবাণ।:*. 

সুগন্ধি কুনুস্ত রঙ্গে মার্জন করাইল অঙ্গে তবেহ ময়নার সঙ্গ না তেজে মালিনী 

আন করাইলা সখীগণে। কপটপ্রবন্ধে কহে নানান কাহিনী । 

মনে ভাবে সে মালিনী মোর বুদ্ধি হস্তে রাশী কৃত্যান্তত্রে বাক্যপুষ্প গুথিয়া কপটা 

এবে দে যাইব কোন স্থান গর্ল পীলায় যেন অমৃত লেপটি। 

মালিনী সর্বদ1 এই কথা ময়নাবতীর কাঁনে জপতে লাগল, 

হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাঁইবা শোক পুরুষ মিলাই দিমু তৃঞ্জ স্থখভোগ । 

ময়নাবতী বিরক্ত হয়ে বললে, 

মোহর ভ্রমর! স্বামী জগৎপুজিত গোময়ের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত। 

তাঁর “সতীত্ববাণী” শুনে মালিনী ভাবলে, দৌজ। পথে যখন হল না তখন বাঁকা পথে চলতে হবে, 

খতুমীন পরবেশ উপহাস্থ ছলে . কহিমু স্বন্দরী যেন শুনে কুতুহলে। 

ন্ববর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে প্রথম আধাঁটে । মালিনী বর্ধার স্খসভ্ভোগ বর্ণনা করে শেষে 

ময়নাবতীর দুঃখ ভেবে কান্না জুড়লে সথহই রাগের পদাবলী ভেজে, | 

শুনহ উক্তি করহ ভকতি নাগর স্থুজন মিলাইয়া দেও 

মানহ স্থুরতি রাই রাধার কোলে কানাই ।"". 



১৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

ম্য়নাবতী উত্তর দিলে আসাবরী বাগে, 

আই ধাই কুজনী কি মোকে শুনাঁওসি 
বেদ-উক্তি নহে পাটং 

লাখ উপায়ে মিটাতে কে পাঁরয়ে 

যো বিধি লিখিছে ললাটং । 

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বাণী 

ধরম না চাহতি তেজি সতীত্বমতি 

শ্রাবণ মাসে মালিনী জপাতে লাগল, 

আনন্দের হিলোলে দম্পতী সব দোলে 

কম্মহীন বির্হিণী কান্ত নাহি কোলে। 

এতেক বুঝিউ তুমি কর্মহীন নারী 

তারপর শ্রী রাগিণীতে জুড়ল পদাবলী 

কামিনী-মরমে মোহব বলবান 

জীবনযৌবনধন আনন্দনিদান। ধু। 
শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় দুখ লাগো 
রিমিঝিমি বরিখয়ে মনে ভাব জাগৌ। 

ধরতী বহয়ে ধারা বাতি আদ্দিয়ারী 

খেলয়ে বধূর সনে প্রেমের ধামারী । 

শ্যামল অন্বরু শ্তামল খেতি 

হামূল দশদিশ দ্িবসক জুতি। 

খেলয়ে বিজলী মেহু ঢাঁমরের সঙ্গে 

তমসী ভীম্রী নিশি বঙ্গ-বিরঙ্গে । 

ময়নাবতী উত্তর দিলে ভৈরবরাগে, 

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল 

আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল । 

লোর-প্রেমে করাওসি হানি ।*** 

ছুরস্ত ছুর্মৃতি দূতীপানা দূর কর 
চিস্তহ মোহর কল্যাণং 

কাজী দৌলতে ভনে দাতা মনোভব মনে 
শ্রীযুত আশরফ-খানং ॥ 

দুর্ভাগ্যের মত বঞ্চ রাজার কুমারী । 

অবধি গোঙাইয়! গেল শুন ময়নাবতী 

এই খতু পতি তোর না! আইল সম্প্রতি । 

শ্রাবণে স্থন্দর খতু লহরী ওঘার 
হরি বিনে কৈছনে পাইব পার। 

খরতর সিন্ধুরব পবন দারুণ 
চৌগুণ বাড়িয়! যায় বিবহআগুন । 

আকুল কামিনীকুল কামভাবত্রাসে 

পিরা-পাও বন্দয়ে যে বতিরস-আশে। 

জনমছুখিনী তুই বাজার ছুহিতা 
বিফল সে নাম ধর লোরের বনিতা । 

স্বজনগীরিত জান নিত্যনব মালা 

লঙ্কর নায়কমণি জগ-উজিয়ালা ॥ 

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ 
কোথায় গোময়কীট কোথায় মধুপ 1." 

ভাদ্রমাসের বিরহবর্ণনায় দূতী পঞ্চমুখ হল কল্যাণরাঁগে জয়দেবের ছাদে, 

ভাত্রমাসে চন্দরমুখী স্চরিতাঁ কামিনী 
একাকী বসতি অতি ঘোরং 

অধর মধুরৌ তান বিনে ধূমরৌ 
নিচল চকোর-ত্বাখি ঝোরং । 
ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং 

দুরস্ত বিরহানলো দহতি তব অন্তরৌ 
তথাপি ন চেতই ম্য়না-চেতং | 

বকফুল-মগ্জরী কিমতি অতি সীদতি 

মলিন আঞ্চন মুখ ভেশং 

বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিশী 



তৃতীয় সংখ্যা বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সুত্রপাঁত ১৪১ 

অবিরত বিকল বিশেষং। এ ভবস্থখসম্পদৌ কিমিতি ধনি বঞ্চসি 
সিন্দুর বিনে শীশী মূলিন কেশ ভেশো তব তাত জগ-অধিকারং। 

কিমিতি মলিন তন্চীরং ভনতি কাজী দৌলত দূতী চাটুপাটু কৃত 
শূন্য সুমন তনৌ শূন্য পাঁট সিংহাসনৌ সতীকর্ণে অট বিষ মানং 

শূন্য সুবর্ণমন্দিরং । লক্কর গুণমণি দানে কল্পতরু 
শ্বেত ঝতু বরিষণ নিষ্ষল ধনি বঞ্চসি শ্রীধুত আশরফ-খানং ॥ 

ন গুণসি হিতস্থখসারং 

ময়নাবতীর উত্তর ধাননী বাগিণীতে, 

চকাচকীত জিনি রজনী দম্পতী বনি অবিরত লোর ইতি জপয়তি কলাবতী 
একাকিনী জাগি প্রেম ত্রাসে রে আন মনে সমতুল নহে রে 

লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর শ্রীযুত আশরফ-খাঁন শুনহ সতীনু "গুণ 

তন্ত্র দ্রহে মদন-হুতাশে বে। কাজী দৌলতে রস গাহে বে॥ 

আশ্বিন মাসের গুণবর্ণনা করলে রত» তবুও ময়নার ধের্য টলল না। তখন প্রণয়কেলিজল্পনা 

ছেড়ে মীলিনী ধরলে তত্বকথা, 

যেব! বল মরনাবতী মৃত্তিকার্ কায়। হাসি খেলি ঘত ইতি মাটিতে মিশয়।-.* 

মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ-আগ্ত কায়া।*-' মহামায়া-মাটি-মগ্র হই যুবাজন 
পরমহংসের খেল। মাটির পাঞ্জর নারীর লাবণ্াযরূপে মজিয়াছে মন। 

মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শুন্তাত্তর |" তরুমূলে গ্রাসি যেন ভূমি রহিয়াছে 
কে বুঝিবে মাটি-মন্ম পরম সংশয় নারী-মায়াপাশে তেন পুরুষ রহিছে ॥ 

এগ্রহায়ণে রত্বা পুরাণ-কথীর উদ্দাহরণ পাঁড়লে, 

ধর্মশাস্ক-বহিভূতি নহে কামকেলি সেহ চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী ।*** 

বাধা বিজন নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী। এতেক তোমারে কহি হিতের বচন 

পুরুষবিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী পদার্থ ন বুঝি কর আমাকে গঞ্জন ॥ 

ময়না বিরক্ত হয়ে বললে, শৈশবের ধাঁত্রী বলে কিছু বললুম না, কিন্ত-- 

এসব শুনয়ে যবে জনক ভূপাঁল ছত্রপতি তোর শিরে বৈঠাইব কাল ।**" 

পৌষ মাসের বর্ণনায় খালিনীর স্থর নরম হয়েছে, 

দীর্ঘলী রজনী বৈরী হইল তোমারি না পূরিল কা'মকলা! রৃতিরস তোর । 

কোথায় সে কীস্ত তোর কোথায় মাধুরি। মালিনী মিনতি করি নিব্দেয়ে বাণী * 

অবধি গোঞ্াইয়। গেল না আদিল লোবর ধীর জগতৎ্ভোগ লও অন্থমানি 1" 
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ময়নাবতী উত্তর দিলে সিন্ধুড়া রাগে, 

প্রাণের ছুর্লভ কাস্ত 

আখিষুগে পীয়ায় সানন্দ 
মধুরমুরতি পতি 

অমুতমণ্ডলি মুখচান্দ। 

দেখিলে হৃদয় শান্ত 

আলোল-বিলোল গতি 

কর ত দেয়ন্ত লোরে যদি মোর শির পরে 

ন। দৌলয়ে দেহ থে আমার 

সতী নামে ময়নীবতী জগতে বাখিমুখ্যাতি 

মরণেত মুক্ত স্বর্গদ্বার। .' 

মাঘ মাসের প্রস্তাব শুনে ময়নাবতী যালিনীন্র মতলব হদয়ঙ্গম করলে । দে ভাবলে, 

নগরিয়া লোক নগরে থাকে 

শতমুখে ধাই বাখানে তাকে । 

কত কত মূই শুনিব বোল 
ঘাটে বসি ছুই হারাইলু' কুল। 
কুলট। মালিনী কুপন্থে চলে 

মোকে-হ কুপস্থে লই যায় ছলে ।*** 

ধাই-জন হয় জননীতুল 
সে কেন কহে এত কুবোল। 

ধাই হেন মোর না লয় মন 

পুণ্য ছাড়ি কহে পাপবচন ।**" 

ফান্তন মাসে মালিনী লোভ দেখালে ব্সন্ত-উত্সব দোলক্রীড়ার, 

স্থরঙ্গ ফাগুর গুড়া পরিয়া সকল 

হবিগুণ গাহে সবে নগরে মঙ্গল |... 

স্থবিচিত্র পাটাম্বর কোঞ্চা পরিধান 

অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গশোভা কেয়ুর কম্কণ। 

বান্ধিয়া পাটলি চূড়া কুস্ধুমে জড়িয়া 
বাহেস্ত তবল তাল যুবক মিলিয়!। 

মুদঙ্গ কর্তীল বাজে কহন না হয় 

ত্রিভন্গ মোহন বেশে মৃদঙ্গ বাজায় । 

হেলি ঢলি বাহে তাল ভ্রময়ে মধুর 

হবিগুণে পদগানে হরিষে অন্তর | 

খেলয়ে নাচয়ে ফাগু-রঙ্গ দশ-বিশে 

মুত্তিকাপ্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে। 

ময়না অটল রহিল। চৈত্র-বৈশাখের মাধুর্ষেও সে ধৈর্ধহারা হল না। জ্যেষ্ঠ মাসে রত্বার সবটুকু, 

কথা বলবার অবসর কবির হল না । এইটুকুই দৌলৎ কাজীর শেষ রচনা, 

জ্যেষ্ঠ মাস পরবেশ 

হুঃখদশ1 না গেল তোমারি 

দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিরহের শোকান্তরে 

চন্দ্রকলা যেন যায় জবি । 

বত্সরু হইল শেষ বহয়ে বন মন্দপ বাজায় মনে ছন্দ 

হদে জাগে বিবুহ-আনল 

পতি-রতিক্রিয়া গেল সে কান্ত আর ন1 দেখিল 

শরীর দগধে শ্রমজল ॥ 

স্ুদীর্ঘকাল পরে কাব্যের বাকি কাহিনীটুকু পুরণ করেছিলেন আলাওল । এ অংশের বচন! 
বর্ণনায় ও অনুজ্জল। আলাওল একটি দীর্ঘ অবান্তর কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। ময়নাবতীর 

ধৈর্-উপদেশক সখীর মুখে রতনকলিকা-মদনমঞ্জরীর উপাখ্যান। আলাওলের উপনংহার সংক্ষেপে বলি। 
দূতীকে লাঞ্ছনা* করে তাড়িয়ে দিয়ে ময়না সখী চন্ত্রমুখীর উপদেশে ধৈর্ধ ধরে রইল। চৌদ্দ 

বসর অপেক্ষার পর ময়নাবতী স্বামীর কাছে দূত পাঠালে এক ব্রাঙ্গণপণ্তিত, ধাকে “গুণিগণে 

মানয়ে দ্বিতীয় কালিদাস” যিনি 

কাব্যে কালিদাস সম হয় দ্বিজবর শাঞ্পে বররূচি কিংবা! উমাপতিধর । 



তৃতীয় সংখ্যা বাঁংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের কুত্রপাত ১৪৩ 

ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর ছেলে হয়েছে, তার নাম হল প্রচণ্ডততপন | লোবের সভায় গিয়ে ব্রাহ্মণ হাজির হল এবং 

রাঁজার কাছে শিক্ষিত শঃরিক1 পাঠিয়ে দিলে ময়নাবতীর ছুঃখকাহিনী নিবেদন করতে । শারী বললে, 

পুণ্য মহী তোঁমাকের দ্রিব্য পিতৃভূমি ময়না হেন গুণবতী তেজি বিনি দোষে ।*"" 

বিচারি ভুবন তেন না দেখিল আমি । কোন দোষ তোমার বলিতে নারি আগি 
হেন স্থল সব তেজি শ্বশুরের দেশে বিশ্মরি রাইছ আগ্চনারী জন্মভূমি |... 

লোরের চেতন হল । মাণিক্যপুরের বাজ শূদ্রসেলের কন্া চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে 

সিংহাসনে বসিয়ে স্বদেশে ফিরে এল এবং ছুই রানীকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল । লোবের মৃত্যু হলে 
ম্য়নাবতী-চন্দ্রানী সহমৃতা হল । 

এই কাহিনীর ইতিহাস অন্থুদর্ণ করলে আমরা গৌছই চতুর্দশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে। 

জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচাধ বর্ণনরত্বাকরে “লোরিক নাচো”-র উল্লেখ করেছেন! তীর সময়ে পূর্ব- 
ভারতের অঞ্চলবিশেষে লোর-চন্দ্রানীর নাটগীত নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণ 

বিহারে আহীরদের মধ্যে লোরিক-মল্লের গান মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে । বিহারী 

লোরিক-মল্লের গীতের পরিচয় শিক্ষিত সমাজে প্রথম এ্চাঁর করেন গ্রীয়ন্ি। এঁকে এইকাজ্জে বিশেষ- 

ভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার । বিহারী কাহিনীর মর্ম দ্েওয়। গেল। এর থেকে দৌলৎ 

কাজীর কাব্য-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজেই বোঝা যাবে । 
লোরিক-মল্লপের জন্ম গৌড়ে। তার বাপ বুড় বাইয়া (বুড়ো বামন), মা বুড় খুলেন 

(বুড়ি খুল্পনা), পত্বী মাজর (কোজীর ময়না)। গড়ের রাজা মাহারা (কাজীর মোহরা), তার 

কন্যা চানায়ান (চন্দ্রভানু, কাজীর চন্দ্রানী)। এর বিষে হয়েছিল সেওধারীর সঙ্গে ।. দেবী পার্বতীর 

শপে এই বিবাহ দ্রাম্পত্য মিলনে সার্থক হয় নি, তাই রাজকন্ত! বাপের বাড়িতেই বয়ে গেল। 

তারপর লোবিকের সঙ্গে চানায়নের দর্শন, প্রেম ও পলায়ন। চানারনকে নিয়ে লোরিক গেল 

হরি রাজার রাজ্যে । সে রাঁজসভায় পালোয়ানের কাজ নিলে । তার বাহুবল দেখে রাজা পেলে 
ভম্ন। লোরিককে জব্দ করবার জন্যে রাজা তাকে পাঠালে ভাগিনেয় হারোয়া বাজার কাছে। 

লোবিকের সক্ষে সংঘর্ষে হারোয়া বাজা প্রাণ হারালে । ভাগিনেয়ের কাটামুণ্ড এনে লোরিক মামাকে 

দিলে। হরদি বাজা তখনি লোবিককে পিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পালাল। সেখান থেকে লোরিক 

চানায়নকে সঙ্গে করে গেল দোসাদ রাজার রাজ্য ঠকপুরে। সেখানকার রাজাপ্রজা সকলেই ঠক। 

সেখানে পাশা খেলে লোরিক হল সর্বস্বান্ত যুধিষ্িরের মত। দোঁসাদ রাজা যখন চাঁনায়নকে 

অন্তঃপুরজাত করবার জন্যে পালকি পাঠালে তখন চানায়ন বললে, “এখনও খেলা শেষ হয়নি, 

আমার সোনার কৌটে? তিনটি আর পায়ের আংটি এখনও রয়েছে, তাই নিয়ে আমি তোমার 

সঙ্গে খেলব, এবং হারলে তোমার ঘরে যাব ।, চানায়নের সঙ্গে খেলায় রাজা হারতে লাগল। তারপর 

লোবিক রাজার সৈন্তপামস্তকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করলে । ঠকপুর জয় করে লোবিক 

গেল কৈলরপুরে। সেখানকার রাজা করিঙ্গা (কলিঙ্গ) বড় বীর। বাজার বাগানের একপাশে 

লোরিক ও চানায়ন বাস! নিয়েছে । রাজা চানীয়নকে দেখে প্রেমে পড়ল। লোরিক এগিয়ে এল 
যুদ্ধং দ্রেহি বলে। এবারে তার হল হার এবং তাকে চড়ানো হল শুলে। চানীয়ন কাতর হয়ে 



১৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

ইষ্টদেবী ছুর্গাকে ডাকতে লাগল। দেবী সদয় হয়ে লোবিক-মল্লকে উদ্ধার করলেন। তারপর 

আবার যুদ্ধ বাধল। সাতদিন সাতরাত যুদ্ধের পর করিঙ্গী রাজা প্রাণ হারাল। লোরিক সিংহান 
অধিকার করলে । বছরখানেক কাটলে চানায়ন স্বামীকে বললে, 'আমাঁকে তীরহুত দেশ দেখাও ।, 
লোরিক চলল তীরহুতে। সেখানে হিউনির নবার তাঁকে পরাস্ত করে বন্দী করলে। চানায়ন 
খবর পাঠালে দেবর মহাবীর সওয়াকে। সে এসে নবাবকে হারিয়ে দিয়ে দাদাকে উদ্ধীর করলে । 

কিছুকাল পরে লোৰিকের মন গেল অতিরছ। মূলুক অধিকার করতে । তার এই অভিলাষ জেনে 
ছুর্গাদেবী বললেন, “ওদেশ আমি আমার বোনকে দিয়েছি, ওখানে আমি তোমাকে সাহাধ্য করতে 

পারব না।' নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পত্রী চানায়ন ও পুত্র চন্দ্রাজিংকে সঙ্গে নিয়ে "ঘোড়- 

কাটর”-এ চেপে চলল অতিরছ! মুলুকে। সেখানে ঘোড়া মরল, আর লোরিক হয়ে গেল ফড়িউ। গড়ে 
থেকে তার প্রথম পত্বী মাজরকে দুর্গা স্বপ্নে স্বামীর এই ছুর্গতি জানিয়ে দিলেন। মাজর ছিল পূর্বজন্মে 
ইন্দ্রাসনের পরী। ম্বর্গভরষ্ট হওয়ার সময় সে দেবতার কাছে দান পেয়েছিল এক সবুজ ঘোড়া এবং 
মৃতসপ্জীবন জল। এই "হরিয়র” ঘোড়ায় চেপে মাজর পৌছল অতিরছ! মুলুকে আড়াই ঘড়ির মধ্যে । 

মৃতসপ্ভীবন জল ছিটোতে লোবিক পুনর্মানব হল। তারপর যথারীতি মিলনের পাল1। 

শান্তিনিকেতনে ক্লাশ । লিনোকাট । শিল্পী প্রআভাস সেন, বয়ন বারে। 

বিদ্যায়তনে শিল্পকল!', পু ১৫৭, দ্রষ্টব্য 



রাজা 

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 

রাজ নাটকে অদৃশ্য রাজা”কে বাদ দিলে প্রধান চরিত্র চারটি । স্থুরঙ্গমা, ঠাবদা, সুদর্শন ও 
কাঞ্ধীরাজ। চারজনেই বিভিন্ন পন্থায় রাজার সাক্ষাৎ পাইতে চেষ্টা কৰিনীছে। স্থবঙ্গমার ও ঠাকুরদার 

'রাজা”র উপলব্ধি ঘটিয়াছে, স্ুর্শনার ও কাঞ্চীরাজের উপলদ্ধির বিচিত্র ইতিহাঁসই রাঁজা নাটক । ইহাদের 

চারজনের উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন, অন্যত্র বলিয়াছি । কী সেই পন্থা? 

স্থরঙ্গম! দাসীভাবে রাজাকে ভজন করিয়াছে । 

ঠাকুরদা তাহাকে ভজন! করিয়াছে বন্ধুভাবে । 

স্থদর্শনার্ সাধন্পন্থা মধুর্ভাবে, সে রাজার মহিষী | 

আর কাঞ্ধীরাজ রাজাকে ভজন! করিয়াছে শক্রভাবে -_ সে রাঁজার শক্র, সে বাজবিদ্রোহী | 
নাটকখানির প্রারসভ্তেই দেখিতে পাই যে, স্রঙ্গমা ও ঠাকুরদা সাধনার শেষে উপনীত, তাহারা 

সিদ্ধকাম। তার কারণ দ্াসীরূপে ও সখারূপে সাধনার দায়িত্ব গুরুতর নয়, তাই তাহার সিদ্ধিও 

অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য । মধুরভাবের সাধনাই কঠিনতম, তাই তাহার সিদ্ধিতে জীবনের চরমতম সার্থকতা । 
আবার যে শক্ররূপে ভজনা করিবার উদ্দেশে নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তোলে, অবশেষে 

অপ্রত্যাশিতভাবে সে ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কেবল যে হতভাগ্য ব্যক্তি ছুর্বলতাবশত 

সাধনপন্থ! হইতে দূরে বহিয়া যায়, তাহার গতি হয় না। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ), 

রানী সুদর্শনার সহচরী স্রঙ্গমা গাজার দাসী । সে রানীর নিকটে আপন সাধনার ইতিহাস 

বিবৃত করিয়াছে, সিদ্ধিলাভ করিতে অল্প ছুঃখ সহ্য করিতে তাহাকে হয় নাই। সিদ্ধিলাভ সে 

করিয়াছে বটে -- তরু সে দাসীমাত্র, কারণ দাশ্তভাবের সহজতর পন্থাকেই সে অবলম্বন করিয়াছিল । 

পন্ুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাঁপকে বাজ! শাস্তি দিয়েছেন। সে 

কি সত্যি? 
স্থরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত | রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত -_ মদ খেত 

আর জুয়ো খেলত ।""" | 

স্থদর্শনা। রাঁজ] যখন তোর বাঁপকে নির্বাসিত ক'রে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি? 

সবঙ্গমা। খ'ব বাগ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদ্দি রাজাকে মেরে ফেলে তে বেশ হয়। 

সুদর্শন] | রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন? 

স্থরঙ্গমা। কোথায় বাখলেন কে জানে । কিন্তু কী কষ্ট গেছে। আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত। 

আগুনে পৌড়াত। | 
সুদর্শন] । কেন, তো'র এত কষ্ট কিসের ছিল? 



১৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

স্বরক্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম _- সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন 

কোনৌ আশ্রয়ই রইল নাঁ। আমি কেবল খীচায়-পোরা বুনো জন্র মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং 

সবাইকে তবাচড়ে কামড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত । 
| 

সবদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত। 

রক্মমা। উঃ কী নিষ্টুর। কীনিষুর। কী অবিচপিত নিষ্টুরতা 1." 

স্থদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন? 

স্রঙ্রমূ। বকীজানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত ছুরস্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে 

পড়ল। তখন দেখি ঘত ভয়ানক, ততই স্ন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতে বেচে গেলুম 1” 

ইহাই স্থুরঙ্গমীর সাধনীর ও সিদ্ধিলাভের ইতিহীস। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সত্বেও সে রাজার 

দাসী ছাড়া কিছুই নয় _- নিম্নতর স্তরের সাধনার সহজসিদ্ধি ! 

“সুদর্শন । আমার দি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই 1." 

ুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় নাঁকফেন। 

সুর্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্তেই এত সহজ হল |” 

দাসী হইবার সাধনা সে করিয়াছে, মহিষী হইবার বাসনা সে করে নাই। যে তাহাকে যেরূপে 

পাইবার আকাজ্ষা করে সেইব্ূপেই তাহাকে লাভ কর্িঘা থাকে। 

| এই ভাবটি ঠাকুরদার একটি উক্তিতে স্থন্দর প্রকীশ পাইয়াছে। একজন নাঁগরিক বলিয়া 

বেড়াইতেছে ঘে দেশের রাজা কুৎসিত, তাই তিনি দেখ! দেন না। ঠাকুরদা বলিতেছে -- “ওর রাজা 

কুৎসিত বই কি, নইলে তাঁর রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতে! অমন চেহারা থাকে কেন? ও আয়নাতে যেমন 

আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা! তেমনি ধ্যান করে। | 

ঠাকুরদার ভাষায় “তার আহ্বান বিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাদা নেই, সকল 

প্রকীর অভ্যর্থনাই প্রস্থৃত ৷. 

ঠাকুরদ! বীজাকে সখারূপে ভজন করিয়াছিল, তাই দিদ্ধিলাভ করিবার পরে কেব্ল রাজার 

সঙ্গেমাত্র নয়, রাজার সমস্ত প্রজার সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্বের সঙ্থধ স্থাপিত হইয়াছে । সে বয়সনিবিশেষে 

সকলেরই বয়স্। 
“দর্শনা । শুনেছি তুমি আমীর রাজার বন্ধু। আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমীকে 

আশীর্বাদ করবো । 

ঠাকুরদা। কর কি; কর কি রানী । আমি কারো! প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের 

হাসির সম্বন্ধ ।” 

এ অবস্থায় উপনীত হইতে তাঁহাকে অল্প ছুঃখ পাইতে হয় নাই। ঠাকুরদা! বলিয়াছে “চিনে 

নিখ্লেছি যে, সুখে ছুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাদাতে পারে ন1৮ একে একে তাহার 

পাচটি ছেলে মারা গিমাছে __ তবু সে রাজাকে দোষী করে নাই; হন্বুদ্ধি অন্য লোকের মতো বলে নাই 



তৃতীয় সংখ্য। _ রাজা ১৪৭ 

যে দেশে ধর্ম নাই বা রাজ] ধর্মের রাজা? -য়। সবাই যখন শুধায়। এত যে বন্ধুত্ব _- তার কী পুরস্কার 

মিলিল? ঠাকুরদা উত্তর'করে “বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার্ দেয়?” 
পুরস্কার হয়তো রাজা দেন না-_ কিন্তু সম্মান দেন, গৌরব দ্রেন। গৌরব মানেই সেই বস্ত যাহা 

ৰহন করিতে শক্তির আবশ্তক হয়। সাধনার ছ্বার1 ঠাকুরদা সেই শক্তি অর্জন করিয়াছে । তাই প্রয়োজনের 

সময়ে রাজ! তাহাকে সেনাপতি সাজাইয়া বিদ্বোহী নুপতিদের শিবিরে প্রেরণ কবেন। 

ঠাঁকুরদাকে দেখিয়] নুপতিদের একজন শুধায়-__ “তুমি কে? 

ঠাকুরদা । আমি তার মেনাপতিদের মধ্যে একজন |” 

অন্যান্য ছুর্বলচিত্ত নৃপতিগণ যখন রাজার আহ্বানে পরাভব স্বীকাঁর করিয়া! রাঁজসভায় উপস্থিত 

হইবে বলিয়! জানায়, কাঞ্ধীরাজ স্পর্ধর সঙ্গে বলে _- “আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদৃত, কিন্তু সভায় নয় __ 

বণক্ষে তে । | 

ঠাকুরদা । বণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, দে-ও অতি উত্তম 

প্রশস্ত স্থান)” 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাতস্তথৈব ভজাম্যহম্ ঠীকুদার উক্তি পুরাতনী বাণীরই নৃতন 

ব্যাখ্যা মাত্র । 

কাঞ্ীরাজ শক্রভাবে রাজার ভজন] করিয়াছিল এবং শক্তিমান বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভে 

সক্ষম হইয়াছিল । রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শক্তির যেখানে বিশেষ প্রকাশ সেখানেই 

ববীন্দ্রবাণীর আশীর্বাদ বযিত হইয়াছে । সে শক্তি কবির অভিপ্রান্মের বিরুদ্ধাচারী হইলেও কবির প্রসাদ 

হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক এবং রক্তকর্বীর রাজা দৃষ্টান্তস্থল। বিজ্ঞানে 
শক্তির বিশেষ প্রকাশ বলিয়াই বিজ্ঞানের আপাত অপকারিতার বহু দৃষ্টান্ত সত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে 

অবহেলার ঘোগা মনে করেন না। কাক্ধীরাজ সম্বন্ধেও ইহা সবথা প্রযোজ্য । 

কার্ধীরাজ ষডযন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহী, সুদর্শনাকে বলে কাড়িয়া লইতে সে প্রস্তুত; তারপরে 

স্থদর্শনার রাজা যখন তাহাকে ঘন্দে আহ্বান করিলেন, তখন সে অপর সকলের মতো পিছাইয়। না পড়িয়া 

অগ্রসর হইয়া! গেল। সে পরাজিত হইল বটে -- কিন্তু তেমনি রাজার প্রসাদও লাভ করিল। তাহার 

শক্তি আত্মমুখিতা্র খাত পরিত্যাগ করিয়া ভগব্তমুখিতাঁর পথে প্রবাহিত হইল, কাঞ্ীরাজের শক্রভাবের 

সাধন! সিদ্ধিলাভ করিল । 

১৮-দৃষ্টে দেখিতে পাই কাক্ধীরাজ বাজার সন্ধানে পথে বহির্গত। ঠাকুরদা শুধাইতেছে _- “একি 

কাঁকীরাজ তৃমি পথে যে! 

কাকী । তোমার রাঁজ। আমায় পথেই বের করেছে । 

ঠাকুরদা । ওই তো তার স্বভাঁব। 
কাধ্ধী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই । 

ঠাকুরদা । সেও তার এক কৌতুক । 
কাকী । কিন্ত আমীকে এমন ক'রে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে বীজা 

বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো! এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজাপতাকা 

৪ 
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ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি 

তার আর দেখাই নেই। 
ঠাকুরদা । তা হোক সেযত বড়ো! রাজাই হোক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই 

হবে|"? 
১৯-দৃশ্টে দেখিতে পাই রাজ-সম্মীনের পথে স্তুদর্শনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। 

কাঞ্ধীরাজ সুদর্শনাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিল। যাহাকে মে উপভোগের বস্ত বলিয়া কামনা 

করিয়াছিল, বুঝিতে পারি, 'রাজা"র প্রসাদে তাহার সহিত যথার্থ সন্বন্ধে সে স্থাপিত হইয়াছে । 

সকলের চেয়ে রানীর সাধন! কঠিনতর, কারণ সে সাধনা মধুর রসের সাধনা । যে বাক্তি রাজাকে 
প্রণম্বীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে স্কিন ছুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাধিকার চোখের 

জলে কালিন্দীধারা চির বন্তাময়ী, সে অশ্রধারার না আছে অন্ত-না আছে পার। কারণ কৃষ্ণকে তাহার 

প্রণয়ীরপে পাইবার বাসন । সুদর্শন ও রাধিকা একই লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু রাজা অমনি তাহাকে 
গ্রহণ করেন নাই, দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি, মলিনতা ও অহঙ্কার নিঃশেষ 

করিয়া! দিঘ্না তবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাজ! তাহাকে প্রথম হইতেই প্রেয়পী বলিয়া স্বীকার 

করিয়াছেন, বানীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্তু সুদর্শন তো রাজার স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে 

যথার্ঘভাবে পাইতে চেষ্টা করে নাই। সে বাহিরে তাকাইয়াছিল, অন্তরের মধ্যে সন্ধান করে নাই। 

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন-- 
“কুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। সেখানে বস্তকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোৌওয়। যায়, 

ভাগারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে 
সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিবেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে । তাহার 

সঙ্জিনী স্থরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু ম্বয়ং 

আসিয়। আহ্বান করেন সেখানে তীহাকে চিনিয্লা লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাহাকে চিনিম্ব লইতে ভুল 

হইবে না, নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। স্থদর্শন] 

এ-কথা মানিল নী। সে স্থবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল ।%১ 

বানী সুবর্ণকে নিজের বাজা বলিয়! ভূল করিল। এই ভুলের আসল কারণ অন্ধকার গৃহের 

সাধনা তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইবার আগেই সে বহিবিশ্বে বাজার সন্ধান করিয়াছিল! নাটকের 
প্রথম দৃশ্ে রানীকে অন্ধকার গৃহে দেখিতে পাই, এখানেই রাজার সহিত তাহার মিলন হইয়া থাকে। 

রানীর কাছে ঘবের অন্ধকার অসহা, সে রাজাকে বলে, “আমাকে বাহিরে লইয়া চলো, আলোদ্দ তোমার 

সঙ্গে আমার মিলন হইবে |” “রাজা বলেন, কালে তাহা হইবে, আগে তোমার অন্ধকারের সাধন! সমাপ্ত 

হোক, নতুবা তুমি ভুল করিয়া বসিবে।” রানী শোনে না, বাহিরে তাহাকে সন্ধান করিবার অন্মতি 

রাজা দেন, রানী পরম ভুল করিয়া বসেন । 

এখন প্রশ্ন এই থে, অন্ধকার গৃহ বলিতে কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয় -_ 

অন্ধকার গৃহ বলিতে তিনি মান্থষের সাধনার পর্বকে বুঝিয়াছেন। আর এ সাধনা যে মধুর ভাবের 
রি 

১ রাজা, রস্থপরিচয, রবীন্র-রচনাবলী দশম থও। 



তৃতীয় সংখ্য। রাজ! যর 

তাহা আগেই বল! হইয়াছে । সব সাধনা জন্যই যদি নৈভৃত্যের আবশ্যক, মধুর রসের সাধনার জন্ত তাহার 

আবশ্তক সমধিক। বস্ততত যেখানে যে-কেহ সাধন] করিয়াছে, তাহাকেই একটা পর্ব অন্ধকার গৃহে 
কাটাইতে হইয়াছে। সিদ্ধার্থকে নৈরঞ্না নদীতীরে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল সাধনা করিতে হইয়াছিল, 
সেটা! অন্ধকার গৃহের অনুরূপ । তখন তাহাকে "মার কত রূপেই ন1 ছলন। করিতে চাহিয়াছিল। সকল 

সাধককেই কখনো-না-কখনে। “হ্থবর্ণে'র ছলনায়-পড়িতে হয়। কিন্তু ষে-সৌভাগ্যবান সিদ্ধার্থ হইস়াছে -- 
তাহাকে '্থবর্ণ' ভোলাইতে পারে না। সুদর্শন! সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে 

আসিয়া ঠকিয়া গেল। অমনি তাহার প্রবঞ্চিত চিত্তকচে কেন্দ্র করিয়! অগ্নিদাহ, বাজায় বাজায় যুদ্ধ, 
রাজ্যময় অশান্তি ও অরাজকতা দেখ। দিল। 

“তখন কেমন করিয়া তাহীর চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাঁড়িতেই কেমন 
করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নান! মিথ্য! রাজার দলে লড়াই বাধিয়| গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর 

দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তংহার 

অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়| হার মানিয়! প্রাসাদ ছাড়িয়া! পথে দীড়াইল, তবে সে 

তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল ।”২ নাটকখানিতে তাহ! সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । 

সুদর্শনা চরম ভুল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবু তাহার অন্তরের স্থুগভীর স্থানে রাজার জন্যে একটা 

আবুলত। বরাবর ছিল, আবার বাজাও তাহাকে পরম ভূলে ও পরীক্ষীয় ফেলিলেও কখনে। সত্যিই তাহাকে 
ত্যাগ করেন নাই । কবি যেন বলিতে চান, মানুষ যতই ভুল করুক যতই দুরে যাক তাহার রাজাকে 

কখনে আমূল বিস্মৃত হয় না । আবার বাজাও তাহাকে সমূলে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মানুষকে 
দুঃখ দেন বটে কিন্তু সে তো তাহার প্রসাদেরই রূপান্তর | 

নাটকের শেষ দৃশ্ঠটিতে আবার অন্ধকার গৃহ। এবারে দেখি অন্ধকার গৃহ স্থদর্শনার পক্ষে আর 
তেমন অসহা নয়ু। প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার গৃহের রানী রাজাকে সুন্দর বলিয়। কল্পনা করিয়াছিল _- তাই 

তাহার আলোকের জন্য ব্যাকুলত। ছিল। এখন বানী বুঝিতে পারিয়াছে -- তাহীর রাজ৷ সুন্দর নয়, 

অন্ুপম। তাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ও আলো ছুইই তুল্যমূল্য। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন -- 

“আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীল! শেষ হল। এসো, এবার 

আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো, আলোয় । ূ 

স্বদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভৃকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভরানককে 

প্রণাম করে নিই |” 

এইখানেই নাটকের পরিসমাঞ্চি। অন্ধকারে যাহার সুচনা, আলোতে তাহার উপসংহার, সাধনায় 

আবরম্ত হইয়! সিদ্ধিতে তাহা উপনীত । অন্ধকার গৃহে জীবন যাপনের পালা শেষ হইয়াছে বুঝিতে 

পারিবামাত্র রাজ! রাবীর সম্মুখে বহিবিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন ।* 

পপি 

২ রাজ, গ্রস্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড । 

৩ প্রফুল্পর সাধন! সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারিয় ভবানী পাঁঠকও তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। প্রফুল্প 

স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই । নুদর্শনাও আর করিবে ন| বুঝিতে পারা যাঁয়। 

০০ 
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৮ 

বর্তমান নাটকের রাজা কে? চরাচরের যিনি রাজ! সেই ভগবানকেই এই নাটকে রাজা বলিয়! 
বর্ণনা কর হইয়াছে । ভগবানের অনন্ত ব্ধপের মধ্যে তাহার এশ্বধময় রূপটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, 

তাই রাজ্রারূপে তিনি বর্তমান নাটকের নায়ক । ভগবানের সহিত মানুষের যত বুকম সম্বদ্ধ কল্পনা! কর! 

যাইতে পাবে তন্মধ্যে আবার মধুর রসের সম্বন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই বানীরূপে স্দর্শনা 
এই গ্রন্থের নায়িকা । জন্মপূর্ব হইতেই মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে 
বটে -- কিন্তু মানুষকে সাধনার দ্বারা সেই সন্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাধনার নাম তপশ্তা -_ 

যে তাপে তপস্তা উজ্জল হইয়া সার্থকতা লাভ করে তাহা দুঃখের তাপ। তাই মৃহিষী সুদর্শনাকে সুগভীর 

দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহাকে সিদ্ধির তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্থদর্শনার ছুঃখের মূলে 
তাহার একটি ভূল, সে তাহার রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিয়াছিল। এই ভুলটি হইতে তাহার দুঃখের 

স্থত্রপাত, আর সেই ছুংখ হইতে নাটকীয় ঘটনার বিবর্তন । স্থদর্শনার রাজা চোখে দেখিবার বস্ত নহেন। 

“রাজা নাটকে স্বদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল বাজার গলায় 

দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্রিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ 

বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তে! তাকে সত্য মিলনে 

পৌছিয়ে দিলে । প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে স্থষ্টির পথ ।৮৪ 

স্থদর্শন্ার প্রভু “কোনো। বিশেষ বূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, তিনি সকল দেশে 

সকল কালে । আপন অস্তরের আনন্দরসে তাহাকে উপলদ্ধি কর। যায় -- এ নাটকে তাহাই বণিত 

ইইয়াছে ।৮ৎ 

রূপক ছাড়িয়া দিলে নির্গলিত প্রশ্নটি ধ্ীড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ না 

ইন্ড্িয়াতীত, তিনি যদি বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে না! থাকেন, তবে তিনি সকল রূপে, 

সকল স্থানে, সকল দ্রব্যে অবশ্যই আছেন 1 কিন্ত সকলের মধ্যে কি বিশেষ অন্তর্গত নয়? তাহা হইলে 

কি বাড়ায় না যে তিনি যুগপৎ বিশেষ ও নিবিশেম ! অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে ইন্জিয়গ্রাহ ও 

ইন্দিয়াতীত! বস্ততঃ তিনি দুই-ই | তিনি জগতের যাঝে কত বিচিত্র”, আবার “স্তর মাঝে শুধু 
একা একাকী+, বিচিত্রের আলয়রূপে তিনি আকাশ, আর অন্তরবাসীকদপে তাহার আলয় নীড় “একাধারে 

তুমিই আকাশ তুমি নীড়” । তিনি একাধারে ভাবময় ও নূপময় বলিয়া “ভাব হতে রূপে” এবং "কূপ 

হতে ভাবে' জগত্চক্র আবতিত হইতে পাবে । বাজার এই স্বতোবিরুদ্ধ ক্বভাবের সত্যটি বুঝিবার জন্য 

আপন অন্তরের আনন্দরসে তীহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তরের বীক্ষণাগারে আনন্দরসের দ্বার! 
তাহাকে বুঝিয়া লইয়া জগতে বাহির হইলে আর স্ুল করিবার আশঙ্কা থাকে না। সেই বীক্ষণাগার 

সুদর্শনার অন্ধকার গৃহ। বীক্ষণাগারের কার্য শেষ হইবার আগেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতেই 
তাহার দুঃখের স্থচনা । 

রাজা নাটকের ভাব-উপজীব্য হইতেছে মান্ব-স্ৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস। এই নীরস 

৪ ও ৫ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড । 



তৃতীয় সংখ্যা রাজা ১৫১ 

তথ্যটি নাটক নয়, নাটকের শু বঙ্কাল মত্র। বঞ্কাল চিরকালই শুদ্ক। আর সমালোচকের দুর্ভাগ্য এই. 
যে অনেক সময়েই তাহাক্ষে কঙ্কালের সন্ধান রাখিতে হয় । যতট] সম্ভব কবির বাক্য উদ্ধার করিয়! কঙ্কালের 

নীরসত1 ঢাকিতে চেষ্টা করিব __ কিন্তু একেবারে ঢাক! পড়িবে এমন আশা করিতে কাহাকেও বলি না। 

রবীন্দ্রনাথের ভগবান একাধারে বিশেষরূপ ও বিশ্বরূপ। প্রেমের সম্পর্কে তিনি বিশেষবূপ, 
জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি বিশ্বূপ। অজুরনের সখারপে তিনি কৃষ্ণ, অজুর্নের গুরুরূপে তিনি বিশ্বরূপের 
প্ররর্শক। তিনি সাস্ত, তিনি অনস্ত। ঠাকুরদা বলিতেছে__ | 

“আপনাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তে। এই 1বচিত্ররূপ সে এত 

ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলঙ্কার 1; 

রাজ| জিজ্ঞানা করিতেছে __ “নামার কোনে রূপ কি তোমার মনে আসে না? 

সুদর্শন । এক রকম করে আসে বই কি! নইলে বীচব কী করে? 

রাজা । কী রকম দেখেছ? 

স্দর্শনা। সেতো একরকম নয়। নববর্যার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে 
বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বদে বসে মনে কৰি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম __ 
এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি 

এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডূবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের 
পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, 

তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাঁপ, তোমার মাথায় হাক্কা শাদা কাপড়ের 

উষ্কীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে __ তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু'* 

রাজা। এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মৃতি দেখতে 
চীচ্ছ ?; | 

আবার কেবল সর্ব প্ররুতিতে নয়, সর্ব মানবে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঠাকুরদার ব্যাখ্য। 

হইতে জানিতে পারি 
“প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাঁর বাইরে যিনি তার গায়ে 

কিছুই বাজে না। স্থ্ষের যে-তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে 

সর্ষে ফু দিলে স্থর্য অম্লান থেকেই যায় 1” 

ঠাকুরদার গানেও এই তত্বটি আছে _- “আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ।” 

প্রাণের মানুষ অর্থাৎ বিশেষ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ। 

“আমার প্রাণের মান্ধষ আছে প্রাণে 

তাই হেবি তায় সকল খানে 1”, 

তিনি মানুষের মনের সকল অবস্থাতেই বিরাজমান 

“বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেল রে? 
দেখিস নে কি শুকৃনে! পাতা ঝর! ফুলের খেলা রে ?” 

সার্থকতা, ব্যর্থতা, সথখছুঃখ সকল অবস্থাতেই তাহার প্রকাশ । 



১৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা পপ্তম বর্ষ 

এ গেল রাজার বিশ্বরূপ | 
প্রেমের সম্পকে অর্থাৎ সুদর্শনার অন্ধকার ঘরটিতে তিনি বিশেষরূপ, সেখানে তিনি বিশ্বরাজ 

নহেন, সুদর্শনার হৃদয়ের নিঃসপত্ব রাজা । | 

“হথর্ঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা, এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে 

মিলন |” 

আবার রাজার কথায় জানিতে পারি 

“আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর 

অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন” | 

ইহাই তাহার বিশেষ রূপের পরিচয়। তবে সে বিশেষ রূপ যে সুদর্শনাকে সন্তুষ্ট করিতে 

পাবিল নাঁ, সে তাহার ছূর্তাগ্য । দুর্ভাগ্যের আসল কারণ রাজার সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্কটি সত্য 

হইয়! উঠিবার স্থযোগ পায় নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি সুন্দর, তিনি অন্থপম; আর অপ্রেমের দৃষ্টিতে 
তিনি ভয়ানক । সুদর্শন! নিজেই সে কথা বলিয়াছে-_ রর 

“সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি 
তখন এক-একবার কেমন একট] ভয়ে আমার বুকের ভিতরট! কেঁপে ওঠে |” 

স্থরঙ্গমাও এক সময়ে অন্ুবূ্প ভীতি অনুভব করিয়াছে -__- তখন সে বাঁজাকে “ভয়ানক' 

দেখিয়াছিল। তারপরে তীহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দাসী হইবামাত্র তাহার সমস্ত বেদনা 

সার্থক হইয়া গেল । 

ভগবানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার সংগতিসাধন প্রেম । তাহার বিপরীত অপ্রেম। 

এ প্রায় কুষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির মর্মার্থের অন্গরূপ-_ 

'কিষে্দরিয় প্রীতি ইচ্ছ! প্রেষ তার নাম।” 

প্রেমের সম্পর্কে দুই পক্ষ না হইলে চলে না । এ পর্যস্ত গেল মানুষের পক্ষে কথা । ভগবানের 

পক্ষ হইতেও মানুষের প্রতি টান অল্প নয়। তীহার চোখে মাচষ সুন্দর, মানুষ তাহার প্রিয়, 

মানুষ তাহার বহুকালের ধ্যানের ধন _- নতুবা কি মানুষকে তাহার প্রেয়সী বলিয়া! কবিরা কল্পন। 

কবিতে পারিত? | 

“নুদর্শনা । আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও? 
রাজা । পাই বইকি। 

স্থদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ। 

রাজা । দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে 
কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দ্রাড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের 
ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত খতুর উপহার । 

স্থদর্শনা। আমার এভ রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে এঠে। কিন্তু ভালো 
করে প্রত্যয় হয় না, নিজের মধ্যে তো! দেখতে পাই নে। 

রাজা। নিজের আগ্মনায় দেখ! যায় না, ছোটে! হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি 
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দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি 
শুধু তুমি 1” পু | 

.. আত্মকেন্ত্ী মান্থষ অকিঞ্চিংকর, সে রূপ তাহার যথার্থ নয়। নিজেকে যথার্থভাবে জানিবার 
উদ্দেশ্তেই নিজেকে ভগবদ্র্শনে প্রতিফলিত করিয়া দেখ! আবশ্তক। কবি যেন ইহাই বলিতে চান। 
ইহার জন্যই মন্থষ্যের যত ধ্যানধারণী, ধর্মগাধনা, উপাসন! ও প্রার্থনা। নতুবা এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের 
আর কোনো সার্থকতা দেখা যায় না। মানুষ ছুঃখ কষ্ট ক্ষপন ক্ষতির মধ্য দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছে । 
তিনি তাহার চোখ বাঁধিয়া! খেলার আঙিনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন -- আর বলিতেছেন, এবারে ধরো তো। 

চোখ বীধা বলিয়াই খেলার রস জমিয়া ওঠে। চোথের বাধা মনের সাধনার দ্বার! পুরাইয়া৷ লইতে 
হইবে _- ইহাই খেলার নিয়ম, ইহাই তাহার অভিপ্রায় । ছুর্তাগিনী স্ুদর্শনার আর বিলম্ব সহিল না। 
সে ভাবিল চোখের বাধন খুলিয়া ফেলিলেই মনের সাধনার অভাব পূরণ হইতে পারে । 

ও 

স্থদর্শনা স্তবর্ণর গলায় মালা দ্রিল। সেবুঝিতে পারিল ন1 যে সুবর্ণ ছদ্মবেশী রাজা, সে ভগ্ু। 

স্বর্ণ কে ও কী? যাহ! কিছু বা যে-কেহ মানুষের দৃষ্টিকে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিকে টানে, 

জীবনের চরিতার্থতাঁর দিক হইতে সাংসারিক সার্থকতার দিকে টানে, ভগবানের দিক হইতে তাহার 

বিকল্পের দিকে টানে -- তাহাই বা সে-ই স্কবর্ণ। স্বর্ণ শব্দটির স্প্রয়োগ হইয়াছে। স্থবর্ণ বলিতে 

স্ন্দর, স্বর্ণ ও মিষ্টবাক্য তিনই বোঝায় । প্রধানত এই তিনটির মোহেই মানুষ আত্মবিস্থৃত হয়, স্দর্শনারও 

আত্মবিম্মর্ণ ঘটিয়াছিল । 

স্থবর্ণর ধ্বজায় কিংশুক অস্কিত। কিংশুক যথার্থই তাহার গ্রতীক। দৃষ্টিকুন্দর এই পুষ্পটি 

গুণহীন বলিয়া কথিত। বাহ্ সৌন্দর্যের অধিক সম্পদ কাহারো! নাই _- না পুষ্পটির ন' ব্যক্তিটির। কিন্ত 
রাজার পতাকায় অস্ষিত প্রতীক পদ্ম ও বজ কত গভীর ও কক্ষ ইঙ্সিতে পূর্ণ। পদ্মের সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য ও 

কোমলতা, বজ্রের অটল কঠোরতার সহিত মিলিত হইয়া! সার্থক পূর্ণতার স্থষ্টি করিয়াছে। কিংশুক বা 

স্বর্ণ তাহা! কোথায় পাইবে? ভগবান কি একাধারে পদ্মের মতো কোমল এবং বজ্র মতো! কঠিন নয়? 

রবীন্দ্রনাথের কল্পিত প্রতীকটি অপর এক কবির কল্পিত রামচরিত্র স্মরণ করাইয়া! দেয় __ বিজ্বাদ্পি 

কঠোবাণি মৃছুনি কুস্থমাদপি 1? 

৪ 

নাটকের স্থান কাল ও পাত্রের মধ্যে এ পর্যন্ত পাত্রের আলোচনা হইল। এখন স্থান ও 

কালের আলোচনা করা যাইতে পারে। আগে কালের আলোচনা করা যাক। নাটকটির কাল শুধু বসন্ত 

নয়, একেবারে বদন্মোৎসবের দিন। এ সম্বন্ধে আমি অন্তত্র যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়! 

দিলে চলিবে। | 

“রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া! যাইতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? 

শারদোতসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন __ রাজ! হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'। শরতের দধ্যে 

সম্যাসের ভাব যদ্দি কিছু থাকে তবে খতুরাজ বলস্ত একেবারে সন্যাসী -- সে রাজসন্নযাসী, তাহার ঘা কিছু 
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এশ্বর্ধ ভাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসস্ত সন্বদ্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণ]; 
পরবর্তী নাটকে কাব্যে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবতিত হয নাই। 

“এই নাটকে ছু'জন রাজা আছেন, এক বাঁজা ধাহার নাম অনুসারে বইথানির নামকরণ, দ্বিতীয় 

রাজা খতুরাজ বসন্ত । ছু'জনের মধ্যেই কবি ভাবের এক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। খতুরাজ অনস্-এশ্ব, 
কিন্ত অন্তরে তাহার বিক্তসম্পদ্ সন্যাস। অপর বাজাও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মুতি, এশ্বর্ষের 
তাহার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরে তিনি একক, বূপহীন __ তিনি অরূপরতন । 

“এষে বসম্তরাজ এসেছে আজ 

বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ, 

ওরে অন্তরে তার বৈবাগী গায় 

তাই রে নাই রে নাই বে না। 

“যে এই বসস্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জল সাজ ও 
অন্তরের টবরাগীর গেরুয়! দেখিয়া ধন্য হইয়াছে । যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দ্বেখিল, 

তাহীর দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই। 

“রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঝতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন ; 
তিনি রাজার বাহিরের এশ্বর্ধ দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনে সত্য তিনি 

স্বীকার করেন না, তাই তিনি ছন্রবেশী স্বপুরুষ সথবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাহার 
লোভের দৃষ্টি। 

“দাসী স্ুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজ। তাহাকে কপ! করিয়াছেন । সে জানে রাজাকে 

বাহিরে দেখিবার নয়, দেখিলে ভূল হইবে; সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘবের মধ্যে দেখিতে হয়। 

এক স্ময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন সে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে 1” স্থরঙ্গমার দৃষ্টিও 

চড়াস্ত নয় __ ইহা ভক্তের দৃষ্টি, সে রাঙ্জার পাণ্ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়) ইহা 

প্রেমের দৃষ্টি নয় এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে থার্থতমভাবে বুঝিতে পারে নাই | 
“এই নাটকে কেবল ঠাকুর! গোড়া হইতে সত্যভাবে রাজাকে জানেন, কারণ তাহার দৃষ্টি সথার 

দৃষ্টি, রাজাকে তিনি বন্ধু বলিয়া জানেন। কবি বলিতে চাহেন ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের 
ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। যে সেই দৃষ্টি লাভ করিগ্নাছে তাহার কাছে বাহিবের এশ্বধ 
ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

“ইহার আগে কবি মানুষের জীবনলীলার অন্ুকল্প প্রভৃতিতে দেখিতে পাইয়াছেন। এখানে 

অর্থপদ্যোঁতনা গভীরতর 1 এখানে আর মানযের লীলা নয়, স্বয়ং জগত্পতির লীলার অন্রকল্প প্রক্কতির মধ্যে 

কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের বে আপাত-বিবোধ, খতুরাজের স্বভাবেও 
যেন তারুই প্রতিধ্বনি ; সেইজজ্ই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের লীলামঞ্চের পটভূমিকারূপে খতুরাজকে 

কাব দাড় করাইয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের সংগতি ঘটিয়া গিয়াছে । অন্তর ও বাহিরের 

যে বিরোধ, শ্বর্ধ ও সন্গযাসের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাত-বিরোধ মাত্র । খতুরাজ ষথার্থ ধনী বলিয়াই 

স্ব ত্যাগ করিতে সক্ষম, বিশ্বরাজের লীলাও অন্গরূপ। বাহিরে তাহার আলোয় আলোময়, আর 
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একটি অন্ধকার ঘরে বাশীব সঙ্গে তার মিলন; বাহিরে তাহার অনন্ত লৌন্দর্য, কিন্তু রাঁনী তাহাকে চোখে 
দেখিতে পান না) বাহিরে তাহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; কারণ 
নুদর্শনার প্রভু _ “কোনে! বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল 
কালে; আপন অন্তরের আনন্দ-রসে ধাহীকে উপলব্ধি কর! যায় 1৮৬ 

এতক্ষণ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে তাহার তাৎপর্য কী। 
বুবিতে পারা যাইবে কবি কেন বিশেষভাবে বসন্তধতুকেই পটভূষিকারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং 
কীভাবে পটভূমিকায় এবং পুরোভূমিকায়, বিশ্বরাজে ও খতুরাজে সংগতি ঘটাইয়| দিয়াছেন । 

এবাবে নাটকের স্থান স্ধন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের প্রথম দৃষ্ে 
একটি অন্ধকার ঘর, আবার ইহার শ্ষেতম দৃশ্যেও দেখিতে পাই সেই অন্ধকার ঘরটিকে। তবে প্রভেদের 
মধ্যে এই যে, প্রথম দৃশ্টের অন্ধকার ঘর হইতে রানী রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছেন 
আর শেষের দৃশ্ঠে রাজা নিজেই দ্বার খুলিয়া! রানীকে আলোতে আগিতে অনুমতি দিয়াছেন । শেষ হশ্াটিতে 

এমন যে হইতে পারিল তার কারণ তখন রানীর অন্ধকার "বরের সাধনায় সিছ্বিলাভ ঘটিয়াছে। ইহারই 

আন্ুষঙ্ষিকরূপে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম দৃশ্যের সময় সন্ধ্যাবেল। আর শেষ দৃশ্ের সময় উযা। 

এই উষা রানীর নবজীবনের সুচক, এ প্রভাত যেমন বহিরাকাশের, তেমনি রানীর অন্তরাকাশেরও বটে । 

আরও একটি বিষয়। নাটকটির দৃশ্ঠসমূহের অনেকগুলিই অন্ধকার ঘরে ও বসন্ত পৃণিমার 
রাত্রিতে বিভক্ত । আলো-অন্ধকারের মোট1 তুলির টানে নাট্যব্যাপারের অঙ্গে সুখছুঃখের ডোরা কাটিয়া 

দিয়া কবি ইহাকে বিচিত্র করিয়া! তুলিয়াছেন। রানীর ঘর অন্ধকার, বাহিরের রাত্রি পুণিমায় উজ্জল; 

রানী নিঃসঙ্গ, বাহিরে আনন্দোন্মত্ত জনতা; রানী রাজাকে কাছে পাইয়াও দেখিতে পাইতেছে না, বাহিরের 

জনতা তাহাকে শতরূপে দেখিতে পাইয়াও কাছে পাইতেছে না __ এই সমস্ত বৈচিত্রের দ্বারা কবি 

নাটকের অর্থকে অধিকতর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া পাঠকের রসোদ্োধনে সাহাষ্য করিয়াছেন । 

৫ 

এবারে নাটকটির গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পাবে। নাটকটি কুড়িটি দৃশ্তে বিভক্ত, 

অন্ক ভাগ নাই। কিন্তু অনায়াসে ইহাকে ছুই অঙ্কে ভাগ করা চলিতে পারিত। প্রথম আটটি দৃশ্য 

প্রথম অন্ধ, শেষের বারোটি দৃশ্ঠ দ্বিতীয় অস্ক। এমন যে বলিলাম তার কারণ প্রথম আট দৃশ্তের স্থান ও 

কাঁল এক, 'রাজা”র রাজধানী, রাজপুরী ও প্রাসাদের উদ্যান __ সমস্তই একটি মাত্র দিনের ঘটনা । নবম 

দৃশ্য হইতে স্থানাস্তর ও কালাস্তর ঘটিয়াছে, ঘটনাও ক্রুততর বেগে পরিণামের মুখে ধাবিত। ষষ্ঠ দৃশ্যে 

রোহিলীর উক্তিতে আছে -- “পরশু যখন তীকে রানীর ফুল দিলুম” এবং অষ্টম দৃশ্ঠে জুদর্শনার উক্তিতে 

আছে _- “কাল থেকে চেষ্টা করছি।” ইহাতে কালাস্তর সুচনা করে বটে --কিন্ত কাল? ও “পরশু *-র 

ব্যবহীর অনবধানতার তুল বলিয়াই মনে হয়। কেননা ঘটনী প্রবাহে ছেদ লক্ষ্যগোচর হয় না। 

১৭ সংখ্যক দৃশ্ঠটি ১৬ সংখ্যক দৃশ্টের স্থানে বসিলে ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা সহজতর হইত বলিয়া 

মনে হয়। ১৫ সংখ্যক দৃশ্তের বিষয় বিভ্রোহী রাজগণের প্রতি রাজসেনাপতিবেশী ঠাকুরদার যুদ্ধের 
শি পিপশিপিশীশীশীশশিশীস১ল৮০ পিপিপি 

৬. বতুচক্র, রীনরনা টাপ্বাহ, প্রথম খ্ড। 



১৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা! সপ্তম বর্ষ 

আহবান । তারপরেই ১৬ সংখ্যক দৃশ্তে সুদর্শনা ও স্ুরঙ্গমার সংলাপ হইতে জানিতে পারি যে 

বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু রাজা তখনো রানীকে লইতে আসেন নাই। ১৭ সংখ্যক দৃশ্ছে 

নাগরিকগণের সংলাপ হইতে যুদ্ধের একটা বিবরণ জানিতে পারা যায়। কিন্তু ১৬ সংখ্যক দৃশ্ঠেই পাঠক 

যুদ্ধের পরিণাম জানিতে পারিয়াছে _- তারপরে সে বিষয়ে তাহাদের আর তেমন কৌতুহল থাকিবার কথা 

নয়। ১৭ সংখ্যক দৃশ্কে আগে আনিলে পাঠক যথাসময়ে যুদ্ধের বিবরণ জানিতে পারিয়া রানীর ভবিষ্যৎ 

জানিবার জন্য প্রস্তুত হইত। 

নাটকটি ছুই অস্কে ভাগ করিবার কথা বলিয়াছি -_ কিন্ত স্থম্প্রতর বিচারে ২০ সংখ্যক দৃশ্ঠটিকে 

তৃতীয় অঙ্ক বলিয়া ধর উচিত। স্থান কাল ও ঘটনার ছেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্তেই অস্কপাত করা হইয়া 

থাকে। ২০ সংখ্যক দৃশ্ঠাটির স্থান প্রথম দৃশ্ঠের ন্যায় অন্ধকার ঘর __ নাটকের ঘটনাচক্র আবার আবতিত 
হইয়া সুচনা-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্ত কবি সেরূপ দারিত্ব স্বীকার করেন নাই, সরাসরি কুড়িটি 

দৃশ্য বলিয়। ছাড়িয়া! দরিয়াছেন। স্থান কাল ও ঘটনা -বিন্তাস অনুসারে নাটকের দৃশ্ যোজনা ও অস্কপাত 

বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বরাবর একপ্রকার শিথিলতা ছিল। কেন এমন হইয়াছে তাহার আলোঁচন। 

স্থানাস্তরে করা যাইবে । | 

৬ 

এতক্ষণ যে আলোচন। হইল প্রধানত তাহা তত্বের আলোচন1। তত্বের আলোচন। রসের 

আলোচনা নহে। রসের গৌরবেই সাহিত্যের আদর। নাটকটির মূল উপজীব্য _- মানবনহ্বদয়ের সহিত 
ভগবানের মিলন যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল । এ হেন বিষয়কে বস-সাহিত্যের অন্তভূক্তি করিয়া তোল! 

সহজ নহে । এখন দেখিতে হইবে এ বিষয়ে কবি কতদূর কৃতকাধ হইয়াছেন। কারুকাধময় ভাষা, 

ঠাকুরদার সহজ প্রজ্ঞা, নাগরিকগণের সরস কথোপকথন, রবীন্দ্রসংগীত বলিতে যে অলৌকিক গীতিকবিত' 
বুঝার তাহার প্রচুর প্রয়োগ, ঘটনাবিস্তাসের এক প্রকার দ্রুতি __ এই সব উপায়ের ছ্বারা কবি যে নাট্য- 
বিষয়টিকে সজীব ও সক্রিয় করিয়! তুলিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই । কিন্তু নাটকের মূল গৌরব চবিক্র- 
স্থষ্টি। প্রাণবান নরনারীই নাটকের প্রধান সম্পদ। সেই সম্পদে নাটকখানি তেমন সমৃদ্ধ নয়। 

একমাত্র সুদর্শন-চরিত্র ব্যতীত আর কোনো মানবচবিত্র পাঠককে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে লা বলা 

যাইতে পারে । কুদর্শনার বেদনা, আত্মদ্বন্ব, গ্রানির অনুভূতি, অনুশোচনা ও বিনতি পাঠকের মনকে 

গভীরভাবে স্পর্শ করে। নাটকের বিময়টি সাধারণ জনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অতীত, তাহাকে 

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গোচরু করিয়। তোলা সহজ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো। মহাকবির নিকট হইতে 

স্থলভ সমাধানের প্রত্যাশা কেন করিব? লৌকিক কবির যে দানে মন তৃপ্ত হম্ব অলৌকিক কবির সে 

দানে পাঠকের মনে এক প্রকার অভ্তপ্ধি বৃহিয়া ঘায়। রাজা নাটকের পাঠক এই জাতীয় একট] অতৃপ্ধি 

অনুভব করে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 



বিদ্যায়তনে শিপ্পকলা 
শিল ও শিক্ষাব্যবস্থ। 

শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় অন্যতম বিষয় ব'লে শুধু গণ্য করলে চলবে না! __ বিদ্যামন্দিরের 
ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে গেঁথে তুলতে হবে, বিদ্যামন্দিরের চতুঃসীমা থেকে শিল্পের শভাব শিক্ষার্থীদের 
উপরে পড়া চাই, তাদের বেষ্টন ক'রে বাখা চাই। শিক্ষার বিষয়টি যাই হোক, শিক্ষার্থীদের সকল 
আচঢারে ও আচরণে শিল্পরুচির ব্যগ্ন! থাকা প্রয়োজন । তারই ফলে যেমন শিক্ষাকালে, তেমনি অবসর 
সময়ে, একটা চমতকারের অঙ্ৃভৃতিতে, আত্মিক স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার জ্ঞানে এবং আহলাদে তাদের অস্তঃকরণ 
পূর্ণ থাকবে । এইটেই আমাদের লক্ষ্য । কারণ, সন্তরান্ত সজ্জনের আবাসে শিল্পের স্থান নেই জাজ। 
বিদেশের আম্দানি আপবাবপত্রের বাহুল্যে শিল্পের কবর রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক বিপ্রবের 

ফলম্বরূপ এই যে সামগ্রীস্তার এগুলি আমাদের পক্ষে অকল্যাণেরই হেতু; তারই অবিন্যস্ত স্তপে 

আজ প্রায় সত্তর বসর ধরে ভারতের ধারা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধারা ধীমান”, তাদের গৃহের আর মনের 

এমন অদ্ভূত সজ্জা যে এদেশে তীর! বিদেশীরূপেই বসবাস করেন। অসংগত পরিবেশ এবং বিসদৃশ 
আচার সহজে দুর হবার নয়; নতুন আগন্তক শিশুসমীজ তারই মধ্যে বেড়ে ওঠে -- কোনো বস্তর যথার্থ 

প্রকূতি ব1 সার্থক ব্যবহার তাদের জ্ঞানগোচর হয় না। অন্তরে বাহিরে শৃঙ্খল! নেই, ছন্দ নেই। 

শিক্ষালয় আর শিক্ষক উভয়ে মিলে পরিবেশকে আবার সংগত আকারে বচন! করা প্রয়োজন _- 

জীবনযাত্রাকে স্থুষমায় স্বাভাবিকতায় ও সুষ্ঠ অলংকারে পুনরাস্ন সার্থক ক'রে তোলা প্রয়োজন । 
ধনীগৃহের ভ্রব্যস্তুপে কেউ হাতও দেয় না, কেউ দৃষ্টিও দেয় না? ধূলি-আত্তরণে তা আবৃত হয়, 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবলুপ্ত হয় না1। চেয়ারে টেবিলে ঘরে স্থান থাকে না, কিন্তু সেগুলি ব্যবহারের নয়, 

প্রদর্শনের বস্তু । তাঁরই সঙ্গে দেখা যায় প্রাচীরলগ্ন চিত্রাবলী -- সেও সমান নিরর্থক, নিশ্রয়োজন, কেউ 

চোখে না দেখলেও কিছু যায় আসে না। তা হলেও, এই অনাবশ্তক ছবিতে ঘরের দেয়ালে আর 

অনাবশ্তক আসব'বে ঘরের মেজেয় ভিড় ক'রে-ঘরের ভিতরের সমস্ত অবকাশ ও আবাম, পরিচ্ছন্নতা ও 

শৃঙ্খল! হরণ করে। প্রাটীন সংস্কৃতির শিকড় ছিন্ন, তাই ব্যর্থ স্বামিত্বের আবোপিত অভিমানমাত্র সম্বল 

কবে এরপ সামগ্রীন্ত,পের মধ্যে অন্ধ ও উদদাসীনের মতো লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে -_ আপন গৃহে 

থাকেপর হয়ে। প্রাচীন পরিবারগুলিব এই তো ব্যাধি; নৃতন যার! নিজেদের বাসা নিজে বীধছে, 

তারা সেরূপ ভারগ্রস্ত নয়। তাদের গৃহের দেয়াল বাঁ মেজে পরিচ্ছন্ন ও মন্ণ, আধুনিক কালোচিত 

আরামের ব্যবস্থা তথাকথিত 'নৃতন রকমের আসবাবপত্রে। বদ্ধ ঘরের অবকাশ স্থ্টি করা হয়েছে মুক্ত 

বাতায়নে, 'নৃতন” ফ্যাশানের আয়দ জালায়নে তার শোভাবৃদ্ধি। শোভাবৃদ্ধি ছাড়া নিরাপত্বাও আছে, 
ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও গুপ্ত আমলের বুদ্ধমূতির ব্রোন্জ্ নকলের ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্যের তারিফ করা 

সম্ভবপর । ্ 

এদিকে পথপার্খে দরিদ্র পল্লীতে রজকের কুটার বাঁশ বাখারি ও মৃত্তিকার তৈরী, পিতল-কাসার 



১৫৮ ূ বিশ্বভারতী পত্রিকা! সপ্তম বর্ষ 

পাত্রগুলি চ্যাটাইয়ের পটভূমিতে সোনার মতো! ঝকৃবক্করছে। ঘরে অনাবশ্াক আসবাবপত্র নেই বল! 

চলে, বাইরে বিশেষ তিথিতে বিশেষ বারত্রত উপলক্ষ্যে দাওয়ায় দেয়ালে আল্লনার আকারে বিশেষ চিত্র 

ও প্রতীক অঙ্কিত করা হয় _-সেগুলি বাঁরেবারেই নৃতন অথচ চিরপুরাতন। দেশের আবহাওয়া 
(পল্লীতে ও শহরে সে বিষয়ে কোনো ভেদ নেই) এবং নিজেদের বৃত্তি ও উপার্জন, এগুলির সঙ্গে 

সংগতি রেখে এই কুটারবাসীদের জীবনধাত্রায় একটি যথাযোগ্য সম্্রম দেখা যায় _- তারা বস্তির 

বাসিন্দা নয়। 

ম্ফম্বল শহরে, আর পল্লীতেও, শিক্ষিত সমাজের চাঁলচলন সাধ্যপক্ষে অন্তের দ্বারাও অন্ুকৃত 

হচ্ছে। একমাত্র ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রের পক্ষেই জীবনযাত্রার সথষমারক্ষা আজও সম্ভব রয়েছে। দেশের 

এই বিশাল জনসমাজের দমরুচি মুষ্টিমেয় লোকের সাক্ষাৎ মেলে শহরের বিদ্বৎসমীজেও, কোথাও বেশি 

কোথাও কম -_ এরা বৃত্তির দিক দিয়ে শিল্পী ; শিল্পী ব'লে কেউ কেউ প্রতিষ্টাও লাভ করেছেন। এই 

শিল্পীদের চিত্রে যে ছন্দদংগতি দেখা যায় বাসগুহেও তাই -__ কিন্তু, যদি বা কোনো উৎদাহদাতা। সেই গৃহে 

পদার্পণ কবেন, শিল্পীর ছবি চোখে পড়লেও গৃহ চোখে পড়ে না। 

চোখ থাকতেও যারা! দেখে ন! এমন এক উদাসীন অনাসক্ত ভাবে তারা সংসারে বিচরণ করে 

ঘা কেবল বিষয়বিমুখ, তুরীয়ের ধ্যানে মগ্ন সাধু সন্সযাসীরই যোগ্য । তবে সাধুদের নিকটে লোক 
জীবনের উন্নত আদর্শের সন্ধান পেয়ে থাকে, এদের কাছে পাবে কোথা থেকে ?-- জগতের অতীতে তে 

এদের দৃষ্টি যায় না, জগতের অভ্যন্তরেও এর! চোখ বুজে থাকে । এদের তো অনাসক্তি নয়, অভাব -_ 

ইন্দ্রিয়মনের এক প্রকার পক্ষুতার ফলে সংসারকে এরা ফিরে দিল ন্যুনতম দেয়। চক্ষুম্মান মানবের পক্ষে 

এ জগৎ জ্ঞানের নিধান। আনন্দ-অমুতরূপ -- এর] সে দিক থেকে বঞ্চিত। 

এই প্রকার অসাড়তা ও পঙ্গুতা “শিক্ষিত সমাজে'ই দেখা যায়; সেই মমাজের সংস্কৃতিমান 

বাক্তিরাও এ দলভুক্ত, তথাকথিত “শিল্পী'রাও প্রায় বাদ যান না । শিক্ষা বলতে ইংরেজি শিক্ষাই 

বোঝায় -- রুচির বিষয়ে, চালচলনের বিষয়ে । পাশ্চাত্যের ষে আসবাবপত্রের আমদানি এদেশে, তা 

হল সেখানকার নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিপম্মত। সেকেলে, সে হল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি __ স্বদেশে তার 

আয়ু কয়েক যুগ আগে নিঃশেষ হলেও এদেশে আজও সমাদূত। নাস্থানের সঙ্গে না! কালের সঙ্গে আছে 

তার মিল, অসন্দিপ্ধ চিত্তের কাছে আজব জিনিস বা “কিউরিও; হিনাবেই তার সমাদর -- প্রায়-মূলযহীন 

দ্রব্যের নকলের তা নকল । ৃ 

তা ব'লে এই রুচিবিগহিত অনুকরণসার নিষ্ষিয়্তা এদেশের লোকের সহজ প্রকৃতি নয় -- 

পরবশতারই অন্যতম পরিণাম মাত্র । 
অভিনব শিক্ষাব্যবস্থায় চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের শিক্ষাবিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। সেব্ধপ 

শিক্ষার লক্ষ্য সমগ্র জাগ্রত জীবন্ত সত্তা; উপায় পুথি মুখস্থ কর নয় ক্রিঘ্না, জীবনচেষ্টা _- সেরূপ পদ্ধতিতে 

দেখার ক্ষমতা, ওজনের বোধ, স্পর্শের বোধ, মনন, এগুলির কোনোটিই অবহেলার নয়। একমাত্র অন্ধ 
ব্যক্তিই চোখে দেখে শেখার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রুতি, ম্পর্শজ্ঞান, ভারবোধ, এগুলিতেই তার 

বিষয়কে অন্তরঙ্গভাবে জানা এবং অন্ধাত্বের ক্ষতিপূরণ হয়। অন্ধ নয় বা দৃষ্টি ব্যাধিগ্রন্ত নয় এরপ যে 

কোনে মানুষকেই শিক্ষিত বা সংস্কৃত করা চলে দেখার মতো ক'রে দেখতে শিখিয়ে । 
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এ কথার অর্থ নয় যে শিশুমাত্রেই শিল্পী হবে বা শিশুর শ্রাকা ছবি অসাধারণ একটা কিছু। 
শিশু ছবি আকে আপন টোখের দেখা ও চিত্তপটের ছাপ আপনার কাছে, অন্যের কাছে, গোচর করবার 
স্পৃহায়। শিশুর পক্ষে বিশ্ববাসভূমিকে পরিচ্ছন্নভাবে ও পরিসষ্ফুট গ্রতীকে জানবার এ একট প্রক্রিয়] । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আকবার উপায় উপকরণ ও বিষয় বদলাতে থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
যোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর স্বভাবশিল্পীর ভাব সে হারিয়ে ফেলে। বাল্যে, অর্থাৎ তিন থেকে 

ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত, শিশু বা কিশোর মানবজন্সের অর্থ ও সুষমা! এক দিকে যেমন গ্রহণ করে অন্ত 

দিকে তেমনি নির্মাণও করে। এ বয়স পার হয়ে বেশির ভাগই তারা নির্থাতার পদবী থেকে ভ্রষ্ট হয়ে 

নিছক গ্রহণ করার দন্ত স্বীকার কবে, আর স্ব স্ব পরিবেশের বিরুদ্ধতায় ক্রিষ্ট হ্য়। 

শিশুর নির্মাণপ্রবণতার পুষ্টি ও সংস্কৃতি শিল্পশিক্ষকেরই হাতে । কিন্ত, শিল্পবস্তর যোগ্য 
গ্রহীতারপে শিশুর অর্থাৎ ভাবী সামাজিকের যে শিক্ষা তা বিশেষ বিবয়গত নয়। সে শুধু সম্ভব 

বিদ্যালয়ের আগ্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আর অখণ্ড পরিবেশকে বিশেষ একটি উৎকর্ষ দান ক'রে, বিশে একটি 
স্থুরে বেঁধে তুলে । 

শিল্পের গুণগ্রহণ করে এমন সমাজ আজ এদেশে নেই । শিল্পীদের উৎসাহদান ও প্রতিষ্ঠাদানের 

উদ্দেশ্টে বড়ো বড়ো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় _- সেখানে ভিড়ের মধ্যে গৌপনচাবী ছু-চারজন সমঝদার 

মৌনকেই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ ব'লে জানেন। বিচিত্র রীতিতে ত্বাকা বাধা বিষয়েরই ছবি __ সেই স্থলে 

আমন্ত্রিত হয়ে বিপুল জনতা তিলধার্থ-স্থান-শূন্য দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টিহীন চোখ বুলিয়ে যায়। প্রদশিত 
সামগ্রীর মধ্যে অল্প কিছু স্থরচিত। কিন্তু চিনে নেবার লোক কোথা ? 

প্রদর্শনীর দর্শকদের ভিড়ে তেমন লোক বিরল যে কোনে! একট বস্তু ঠিকমতো বানাতে জানে। 

ব্যবসায়ে বা চাকুবিতে অর্থসঞ্চয় করাটা জানে বটে। এদের বিচারে শিল্পের দরকারট। কী! এদের 

বাসগৃহে এই মনোভাবের জাজল্যমাঁন সাক্ষ্য । পাশ্চাত্য আসবাবপত্র __ নির্মাতা আর ক্রেতা কম-বেশি 

উভয়ের কাছেই তা বৈদেশিক রয়ে গেছে চোখে পড়ে। তেমনি তো প্রদর্শনীর দেয়ালগুলিও পাঁচর্ঙা 

সামগ্রী দিয়ে আবৃত -_ তারই মধ্যে ছু-দশটা, প্রদর্শনীর দেয়াল ত্যাগ ক'রে ঘরের দেয়ালে গিয়ে গলব্জ্জ 
অবস্থায় লন্বিত হয়, যে কারণেই হোক -- বড়ো কারণটা অবশ্ত ঘরের মালিকের পছন্দই | 

দর্শকসমাজে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যে কিছু একট! গড়তে পারে, হোক তা ছাতা জুতা, 

হোক তা মাটির বাঁসন। কারখাঁনার তৈরী জিনিস নিয়েই যা কিছু ব্যবহার । বিধিদত্ত হাতখানা 
নিপ্রিয়। আর, যে যন্ত্রে ব্যবহার্য বস্তর উত্পাদন তা! ভারতে উত্পন্ন নয়, বিদেশীরই আবিষ্ষার। 

ভারতের ক্রেতা যান্ত্রিক যুগে আজ যন্ত্রের দাসের দাস মাত্র। কারিগরি ও শিল্পস্থগ্টির-জন্মভূমি বা হজ্ঞশাল! 

থেকে বহরে । ভাববারই সাহস নেই যে কোনো বস্ত আপন হাতে গড়ে তুলতে সে সক্ষম -_ সেই হাতের 

কাজের ছলে জড় বস্ততেও আপন জীবনী সঞ্চার ক'রে আপন জীবনকে অমিতাযু করতে সমর্থ। জীবনের 

এই পবিবৃদ্ধি, এই অমৃতত্বলাভ, শিল্পীও তে! আপনন্থষ্ট আলেখ্যে মৃতিতে তাঁকে দান করতে উৎসুক _- 

সে গ্রহণ করতে পারবে কি? | | 
চৈতন্তশীল জীবরূপে বেঁচে থাকার শিল্প হুল ললবিশেধ, ক্রিয়াবিশেষ। বর্বর আদিবাসীর 

জীবনেও এর দর্শন মেলে । বস্তিবাসীর জীবন এর প্রসাদবক্তি। তেমনি বঞ্চিত ভারতবধের আধুনিক 
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শিক্ষিত সমাজ; কারণ, জীবনযাত্রার বিচিত্র উপকরণ আপন হাতে নির্মাণ করার ও আপন চোখে নির্বাচন 
করার শক্তির অব্যবহারে চোখ থাকতেও তারা অন্ধ, হাত থাকতেও তারা গঁটো। 

মানুষের অন্তঃকরণে নির্মাতার পদবী গ্রহণের যে সহজ প্রবৃত্তি” স্থনিমিত দ্রব্যরাজির পরিবেশেই 

তার সম্যক্ উদ্দীপন ও নিয়ন্ত্রণ সম্তবপর | শহরের সাধারণ গৃহস্থঘরে তার অভাব। 

ছাত্রদের মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্যবিধানের উদ্দেশে অন্তত বিদ্যালয়গুলি সুনিমিত স্থাপত্ানিদর্শন 

হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । উতৎকুষ্ট শিল্পকে নীতিশতক আওড়াতে হয় না; তাঁর সঙ্গমাত্রই স্বাস্থ্য বিধায়ক, 

শিক্ষাবিধায়ক, নিঃশব্দে অথচ অনিবার্য বেগেই তা মনোষোগ আকর্ষণ করে। 

যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট, যথাবিধ আয়তনের ও বথোচিত গঠনের দ্রব্টটি, তরুণ মনে কী ভাবে যে 

কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে ব্যাথ্য। করা কঠিন । মন্ত্রবৎ তার কার্।; নিঃশব্দ সেই মন্ত্রণায় আকাশ 

আলো! ও বাঘুর আন্ুকুল্য । নির্মাতার বদ খেয়ালে বা বিন বিবেচনায় রচিত বিসদূশ আয়তনের জানলা 

দরোজা চক্ষুক্মান শিশুদের কম যন্থণা দেয় না। সে কী কণ্ঠ! অষ্টগ্রহর ভাঙা যন্ত্রে যেন বেস্ুর সাধন! 

হচ্ছে। বেঢপ পরিচ্ছদ পরতে হলে যে অস্বস্তি ও অন্ুখ, ঘরের মাপে আর দ্রোজা জানলার মাপে সংগতি 

না থাকলেও সেই অবস্থা । গঠনকর্মে পূর্বাপর ভাবনার অভাবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থার ক্রটিতে, এমন 
মন্ুষ্যাবীসও দেখা যায়, সেখানে আলোতে চাবুক মারে, অন্ধকারে ত্রাস সঞ্চার করে -_স্থথ আর শান্তির 

ভাব জাগায় না| | 

পরিবেশের মধ্যে পরিমিতি গৃহের সুগঠন্, এগুলি তো শিক্ষার্থীর ন্যিত সঙ্গী _- এরই 

পুণ্য প্রভাবে, আপন জীবনকে ও পরিবেশকে সে ছন্দোময় করে তুলবে । যথোচিত ছন্দ ও মাত্র এগুলি 

তরুণমন সহজেই গ্রহণ করে, এরূপ পরিচ্ছন্্র পরিবেশেই তাদের অন্তঃকরণ সুস্থ থাকে। অন্তরে বাহিরে 

চিন্তায় চেষ্টায় অঙ্গ প্রতার্গে, ভারসাম্য ও পরিমিতি তাদের প্রয়োজন । পরিদৃশ্তমান বিষয় আর সক্রিয় 
বিষয়ী উভয়ের ঠিক সম্বন্ধবন্ধনটি ঘট] চাই চেতনার সর্বস্তরে । তবেই পরিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিমিতি, 

ছন্দ? চিন্তার মধ্যেও স্ায়, মাত্রা, সমতা । গৃহভিত্তির খন্জুগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ঠিকমতো 

যে উপলব্ধি করেছে চারিত্রিক খজুতার বা সমতার মূল্যও সে নিশ্চিত বুঝেছে। 

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে, বাঙলায় বা রাজস্থানে বা অন্থাত্র, শিক্ষার্থীরা আজও যদি যায় প্রবুদ্ধ 
মন আর নির্মল দৃষ্টি নিয়ে, ঠিকটি দেখা আর গিক জিনিসটি তৈরী করার শিক্ষা তারা পাবে। গ্রাম্য 
কুমোরের গড়া মৃ্পাত্র বিদ্যালয়ে এনে দেখানে। ভালো । স্থানীয় কারিগরের সাহায্যে সুতা কাটা, কাপড় 

বোনা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্পের স্বেচ্ছানুবুল শিক্ষাও দেওয়া চলে । কোনো 

জিনিসটি ঠিক-ঠিক নির্মাণ ক'রে আর ব্যবহার ক'রে আপন হাতের কাজে-স্াত্রের যে গর্ববোধ আর 

আনন্দলাভ তার ফলে, চারু" শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা বা “শিল্প-সমঝদারির" ক্লাস নাই থাকুক, শিল্প যে কী 

মেবোধ সে লাভ করবে। (শিল্প সম্বাবার ক্লাস! বোঝাই যাচ্ছে একালের চিন্তাধারার কী পর্যস্ত 
অধোগতি ! সত্য সম্বাবার ক্লাস খুললে ক্ষতি কী ছিল?) 

বিশেষ কালে বিশেষ প্রতিমা আবাহন ক'রে পূজার ব্যবস্থা কর! ভালে _- স্থানীয় কারিগরদের 

সবোন্তম গড়নটি ছাত্রের বেছে এনে অর্চনা করবে, পুষ্পাঙজলি দেবে । 

চারুকলা ও কারুকলার্ যে ধারা আজও এদেশে বর্তমান তার সঙ্গে বিদ্যায়তনগুলির প্রত্যক্ষ 
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যোগসাধনের বসু অবকাশ আছে। শিশুরাই ভাবী সমাজের সামাজিক; শিল্পের আবহাওয়ায় লালিত 
হওয়াতে শিল্প সম্পর্কে তাদের ক্ষ্ধাবৌধ ও স্বাদবোধ জন্মাবে, শিল্পের যোগ্য গ্রহীত। তারা হবে। কারুকর 

ও শিল্পীদের পক্ষে অরণ্যে বাস হবে না, সমাজে তাদের কাজের মূল্য ও মর্ধাদা থাকবে । দাতা এবং 
গ্রহীতা উভয়েই কৃতার্থ হবে। 

ভারত তাদের বাসভূমি, চোখ খুলে এই ভারতের রূপ তরুণেরা দেএক; এরই জীবনযাত্রার 
ছন্দে নিজেদের জীবন, নিজ নিজ গৃহ তার] গড়ে তুলুক। সেষে সুন্দর, আজও সে আবিকৃত। এদেশে 

পলীবাসী লোকের চলনে ও বলনে শালীনতা, পরিধানের বসন দেহবীণার যেন তান। এই দেশে 

যেকোনো ভার- উত্তোলনে বা বহনে, যে কোনো দ্রব্য- দেওয়ায় বা গ্রহণে যে ভঙ্গী সর্বব্যাপক কী এক 

নৃত্যের ছন্দে তা বাধা । সেই ভঙ্গীর দাক্ষিণ্যে ও বাজ্ময়তায় জীবৎসত্তার পরিস্ফুরণ। 
আপন পরিবেশের শৃঙ্খলা, সকল বস্তর প্রাণদীপ্তি এবং তাঁরই অন্তনিবিষ্ট হয়ে জীবনঘাত্া 

নির্বাহ করছে যারা তাদেরও প্রাণময় গরিমা __ শিশুদের নিরাবরণ দৃষ্টিতে তা উদ্ভাসিত হোক। তাদেরই 

মধ্যে নৃতন জাতি নৃতন জীবনে জেগে উঠে এদেশীয় শিল্পকলার অন্তপিহিত সত্যের ও সাম্যের 

ধারণায় ধন্য হোক । 

স্টেল। ক্রান্রীশ 

শিশুদের ছবি-অণক। 

শিশুদের ছবি-আাকা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন যে আছে, তা সকলেই স্বীকার করবেন। 

কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা কোন্ দিক দিয়ে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধের সম্ভাবনা । আপাতদৃষ্টিতে 

সমন্ত। যত জটিল মনে হয় ব্যাপারটা তত জটিল নয়। 

কারণ মূল ছুটি উদ্দেশ্ঠ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় । এক দলের উদ্দেশ, সংঘবদ্ধ জীবন-যাঁপনের 

উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন; অপর দলের ইচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী 

শিক্ষা দান। 

অর্থাৎ এক দিকে চেষ্টা চলেছে সামাজিক শিক্ষার, অন্ত দ্রিকে মানসিক শিক্ষার । বলা বাহুল্য, 

দু'এর যথাঁধথ সম্মিলন সকলেই চান। কিন্তু কোন্টা বড় _-মীম্কষ না সমাজ? বলা বাহুল্য সমাজ 

এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে । ধর্ম রাষ্ট্র অর্থ __ এর যে-কোঁনো একটাঁকে কেন্দ্র করে সমাজ 

গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিমাত্রকেই কোনো-না-কোনো সমীজকে আশ্রয় করে বেচে থাকতে হয়। তাই 

সামাজিক শিক্ষা তো! চাই । এই দুই আদর্শের একটাকে প্রধান বলে স্বীকার করে না শিয়ে কোনো 

শিক্ষারই প্রবতর্ন আমরা করতে পারি না; অন্তত, এ পর্যন্ত পারা যায় নি। * 

এর পর আ'র-একট! কথা । বাইরে থেকে কোনো উদ্দেশ্ঠমূলক শিক্ষা চাপানো যায় কিনা এবং 

এইভাবে মানুষকে শিক্ষিত করা শিক্ষার আদর্শ হতে পারে কি না বা মানুষের মানসিক বিকাশের সুযোগ 

দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ কি না -- সেটা আগে ভেবে ঠিক করে নিতে হবে। এখানেও শিক্ষাব্রতীকে 

ঠিক করে নিতে হবে তিনি কোন্ট1 বিশ্বাস করেন। ধারা বিশ্বাস করেন মান্থষের পূর্ণ পরিণতি তাঁর 



১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

মানসিক বিকাশের মধ্যে, তাঁরা সকলেই মানুষের সহজাত মনোবৃত্তি ও তার অনুভূতি মাজিত ক'রে 

তোলাকে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্ত ব'লে স্বীকার করেন। অর্থাৎ বাইরে-থেকে-মুখস্ত-করানো উদ্দেস্ঠটমূলক 
শিক্ষাতে যে বিশেষ লাভ হয় তা তারা বিশ্বাস করেন না। এবং যেটুকু লাভ হয় তার যৎসামান্য মূল্যকে 
তার! প্রায় উপেক্ষা করেছেন। দলবদ্ধভাবে একটা বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদানের চেষ্টাও 

এবা স্বীকার করেন না। কারণ এরা মনে করেন উদ্দেশ্টমূলক দলবদ্ধ এক ছণচের শিক্ষার মধ্যে 
মাষের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। 

_ খ্বারা ব্যক্তিত্বকে প্রধান করে দেখছেন, তারাই শিল্প সাহিত্য সংগীত নৃত্য এবং নানা 

কারুকলাকে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন এবং শিক্ষাকে কার্ধকরী করতে হলে 
শৈশব থেকেই ধে শিক্ষা শুরু হওয়া প্রয়োজন এ সম্বন্ধে একমত হয়েছেন। শিশুর সহজাত মনের 

বিকাশ যাতে বিচিত্র পথে বিনা বাধায় সম্ভব হতে পারে তাঁর জন্তই শিল্পকলাকে ভূগোল-জ্যামিতি- 

গণিতের মতোই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা! হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্টমূলক শিক্ষায় শিল্পকলার এতটা 

মূল্য নেই। আধুনিককালে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পকল1 সংগীত নৃত্য বিশেষ মূল্য পায়। প্রথম 
রবীন্দ্রনাথ, তারপর ইউরোপীয় আধুনিকতম শিক্ষাব্রতীদের এবং এদেশের মনন্তত্ববিদ্দের প্রভাবে এদেশে 
ছোটদের শিক্ষায় নাচ গান ছবি-ত্বাকা স্থান পেয়েছে । 

আজকের আমরা যে ছোটদের ছবি-আীকা শেখাতে চাইছি, নাচ গান অভিনয় করবার 

স্থযোগ দিচ্ছি, সেসব কিসের জন্য __ সেট! প্রথমে আমাদের ঠিক করে নেওয়। দরকার । 
একটা সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে হলে এইচ. জি. ওয়েল্সের মতো অনেকেই হয়ত বলবেন, 

ছবি-আীকা শেখানো নাচ-গান করানো! এক বকমের রিক্রিয়েশন ; হকি, ফুটবল খেলার মতো! 

এগুলি এক-এক রকমের খেল1। যারা শিশুমনের খবর রাখেন তার! শিশুমন বোঝবার জন্য এসব 

এক-এক রকমের উপার্দান ব'লে মনে করেন। টৈশবের শিক্ষা তার মনের পূর্ণ বিকাশের সহায় বলেই 

ছবি-তআাক1 নাচ-গান করা দরকার অর্থাৎ এর প্রয়োজন সংস্কৃতির দিক দিয়ে । 

মনন্তব্ববিদ আব শিক্ষাব্রতী দু'জনেই বিশ্বাস করেন যে মানুষের শিক্ষাটা যোলআন1 বাইরে 

থেকে চাপিয়ে দেওয়া যাঁয় না । প্রত্যেকের প্রকাশ করার কিছু-না-কিছু আছে, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ 

প্রকাশিত হবার স্থযোগ যাতে ঘটে, সেইজন্যেই শিক্ষায় স্থান হ'য়েছে শিল্পকলার । 

কাজেই আজকের দিনে ধারা ছোটদের ছবি-আঁকা শেখাতে চান, তাদের এ কথা মেনে নিতে 

হবে যেএজিনিস দরকার মনের দিক দিয়ে। তাই যাতে মনের বিকাশ হতে পারে তেমনি করেই 

শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । ছবি-ত্বীকা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ -_- এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি এ আদর্শে ই 

তৈরি করা আবশ্যক | এখন, যে-কোনে] বিষয়েই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হোক তার পদ্ধতি তৈরি করার 

আগে এই কয়টি কথ] বিশেষভাবে মনে রাখ! দরকার যে, ছোট বয়সে প্রথমত ছোটদের মনকে একটা 

বিশেষ দ্রিকে জোর করে চালিত করবার চেষ্টা করা সংগত নয়। কারণ ছোটদের মন বিশেষজ্ঞের মতো 

বিশ্ষে-একটি বিষয় নিয়ে গবেধণা করে না । আর মানবের ম্বভাবও বিশেষজ্ঞের মতো নয়। দ্বিতীয়ত, 

কাজ ও অকাজের মধ্যে জোর করে একটা পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং অন্বাভাবিক 

উপায়ে ছোটদের মনকে বিশ্লেষণধর্মী করে তোলার চেষ্টা না করাই ভাল। 
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তৃতীয় সংখ্যা শিশুদের ছবি-আকা ১৬৬ 

শৈশবের সীমানা নিয়ে আধুনিক মনন্তত্ববিদ্গণ নানা বিচার করেছেন, কিন্ত ঠিক বয়স 
হিসাবে সীমানা ঠিক হলেও সব সময় ভা ঠিক থাকে নি। তবে একটা বিষয় ঠিক আছে যে, যতদিন 

পর্যন্ত ইম্প্রেশন্টাই প্রধান, ততদিন পর্ধন্ত শৈশব বতগান ; যখন থেকে ইম্প্রেশনের পরিবতেঁ 
অবজারভেশন্ শুরু হয় অর্থাৎ মন যখন বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই ছোটদের বড় বলে ধর! 
যেতে পারে। যে বঙ্বসে ইমৃপ্রেশন্টাই প্রধান সে বয়সে ছেলেদের শেখাবার কিছু নেই, কেবল ইম্প্রেশন্ 

পাবার সুযোগ দেওয়াই হল শিক্ষকের কাঁজ। কোনে। বিশেষ শব্দ, কোনে! বিশেষ গতি, কোনে! বিশেষ 

রং ছোটদের মনে যখন একটা ইম্প্রেশন্ দেয় তখনই তারা সেই শব্দ সেই রং ব| সেই গতিকে 
চেনে। এ সময়ে ছোটদের মন বিন্ময়ে পূর্ণ, কৌতুহল এখনও প্রধান নয় । 

স্থির ও অচঞ্চল পদার্থের চেয়ে গতিমান চঞ্চল দ্রব্যই ছোটদের মনকে আকর্ষণ করে বেশি। 
ছোট ছেলে যখন হাতি দেখে তখন সে হাতির শু'ড় নাঁড়া লেজ নাড়াই লক্ষ্য করে থাঁক। 
বংএর বেলায়ও এই রকম, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। কাজেই ছোটদের ছবিতে হুবহু নকলের 

কোনে চেষ্টাই থে দেখ যাঁবে না, ত1 বলাই বাহুল্য । আর ছোটবেলায় খন ছেলেদের কাছে সবকিছুই 
বিশ্ময়ের বস্ক তখন অধৈর্য শিক্ষ্$ যদ্রি ভাদের বিশ্লেষণ করতে শেখাতে চান, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবারই 
সম্ভাবনা । অন্তত ব্যর্থ না| হলেও লাভের চেয়ে লোকসান বেশি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘে, এই 

রকম শেখাবার চেষ্টায় ছোটদের সহজ ইচ্ছা নষ্ট হয় ও ভাদের বিশ্ময় বিদ্যার চাপে পিষ্ট হয় । কিন্তু যদি 

সহজ ও অনুকুল পারিপার্শিক তৈরি করতে পার! যায়, যদি বিজ্ঞ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক সুম্মতার সঙ্গে 
পার্্পেক্টিভ মডেল ড্রয়িং শেখাবার চেষ্টা না করেন, তা হলে ছোট ছেলেমেয়েরা অবলীল ক্রমে 
একে ধাবে -__ কেউ রেলগাড়ি, কেউ জাহাজ, কেউ হ্াটিকোটপন ছড়িহাঁতে সাহেব, ইলেকটিক 

ল/ম্পপোস্ট, মোটবগাড়ি, আরও কত কী। 
সেইসব ছবি দেখে পাকা চোখে মনে হবে, ভুল শুধরে দেওয়া দরকার, জানিয়ে দেওয়। 

দরকার _- গাড়ির চারটে টাকা এক সধ্গে দেখা যায় না, মোটরগাড়ির আলোটা অত বড় হয় না, মানসে 
মুখের বং লাল নয় । 

আমরা সকলেই জানি থে, গাড়ির চারটে চাকা এক সঙ্গে দেখ! যাঁ না, আমরা আমাদের 

বিশ্লেধণবুদ্ধির বলে এটা জেনেছি। কিন্তু আমাদের ইম্প্রেখন্ আছে চারটে চাকার, ছোটরা 

সেই ইমুপ্রেশন্ নিভয়ে প্রকাশ করেছে ছবিতে । এরূপ প্নেত্রে তাকে ভুল বলাায় কেমন করে? 

কাজেই শিক্ষক এ সব ক্ষেত্জে তেমন কিছু করতে পারেন নাঁ। তবে কি শিক্ষকদের করণীয় কিছুই নেই? 
আছে বই কি, রীতিমতো! কাজ আছে। শিক্ষকের কাজ হল এই যে, তিনি কেবলই 

চেষ্টা করবেন : নানাভাবে ছেলেদের মনের বিন্মন্ন জাগিয়ে রাখতে, নতুন নতুন ইম্প্রেশন্ 

দিয্বে। থে ছেলে গাড়ি একেছে সে ছেলের মনে গাড়ির সব দিকের ইম্প্রেশন্ যদি না পড়ে 

থাকে শিক্ষক তাকে ত। মনে করিয়ে দিতে পারেন। ফলে দেখ! যাবে, ছেলে চটপট মনে করতে 
পারছে কতক জিনিস, কতক জিনিস তার মনে আসছে ন|। যা তার মনে নেই তা তাকে দেখিয়ে 

দিতে হবে। তা! হলেই তার যথেই শিক্ষালাভ হল। ধার! ছোটদের ছবি-ত্বাকা শিখিয়েছেন, তারা 

লক্ষ্য করেছেন যে, যতদ্দিন ছোটরা ইম্প্রেশন্ নিয়ে চলে ততদিন তাদের কাজে কোনো সন্দেহ 

১৫ 
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থাকে না। ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে, এ প্রশ্ন নিয়ে তারা চিন্তা করে না। 
তারপর একদিন আসে, যখন ছোট ছেলে ড্রইং খাত। নিয়ে শিক্ষকের কাছে এসে বলে, ঠিক হচ্ছে না, 

দেখিয়ে দিন কী করে করব। ছেলের যেদিন এই প্রশ্ন করবে সেদিন বুঝতে হবে, ছোট ছেলে 
তার বিশ্ময়ের দৃষ্টি হারাতে শুরু করেছে, মনে তার কৌতুহল বড় হয়ে উঠেছে, তার বিশ্লেষণবুদ্ধি 
জেগেছে । এইবার সে বড় হয়েছে, তার বিষ্তা-অর্জনের কাল শুরু হল। এখন তাঁকে কপি করানো 

পার্স্পেক্টিভ শেখানো! ইত্যাদির সময় । কিন্তু আদর্শ শিক্ষা হবে তখনই, যখন শিক্ষক ছোট বয়সের 

বিশ্মমকে বিগ্যাদানের মধ্য দিয়েও বাচিয়ে রাখতে পারবেন । কারণ বিস্ময়ের ভাব যতকাল পর্স্ত 

থাকবে, ততকাল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সৃষ্টি করার চেষ্টা বন্ধ ইবেনা। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই আদর্শ 
স্বীকৃত হলে কার্ধক্ষেত্রে এভাবে কাজের চেষ্টা দৈবাৎই দেখা যায়। এ দেশের স্কুলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

এর কারণ অতিরিক্ত তাড়া -- প্রগ্রেন রিপোর্ট, পরীক্ষা, প্রতিযোগিত। ইত্যাদি । আদর্শ শিক্ষার জন্য 
যে পরিমাণে অবকাশ ও ধের্ষের দরকার, প্রয়োজনের তাড়ায় কোনো সমাজই সে অবকাশ দিতে 

পারে না। তাই আধুনিককালে যে কয়জন আদর্শবাদী সংস্কারক শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা করেছেন, 

তারা সমাজের সহযোগিতা বড়-একটা পান নি। এইজন্তই শিক্ষাকে সফল করা এত আয়াসসাধ্য । 

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 

বনপথ | লিনোক।ট । শিল্পী খজুভিতকুম।র রায়, বয়স বারে 



প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
১৮০ ৩-১৮৬৮ 

শ্রীযোগেশচক্দ্র বাগল 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সত্তর বৎসরের মধ্যে প্রসম্নকুমার গাকুবের জীবিতকাঁল। এই সত্তর 
বৎসপে ভারতবর্ষে বনু গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। ঘটে, এবং ইহার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়ের ভিতবকাঁর 
সম্পর্ক অনেকটা নিদিষ্ট হইয়া যাঁয়। এই শতকের প্রথম দ্রিকে সাজা রামমোহন বায় স্বদেশবাপীকে 
গসংস্কৃত কৰিয়! বিদেশীর সঙ্গে বোঝাপড়া কর্সিতে অগ্রসর হন। তিনি স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এই কাধে 

শিপ্নোদিত করিলেন । ধাহাঁর। রামমোহনের কার্ধে সহায়ত। করেন তাহাদের মধো প্রসন্নকৃমাদ ঠাকুর 

ছিলেন অন্যতম । বাঁমমোহনের কথা বলিতে গিয়া অনেকে তীহাঁর সঙ্গী ব1 সংকর্মীদের বিষয় আলোচন' 

করিতে ভুলিয়া যান, কিন্তু রামমোহনের জীবন-দর্শন সম্যক জ্দয়ঙ্গম করিতে হইলে ইহাদের বিষয়ও 
আমাদের জান। আবশ্যক বামমোহনের যখন প্রৌঢাবস্থা প্রসন্নকুমীর তখন যুবক। তিনি যুবজনোচিত 

আগ্রহ এ তৎপরতার স্হিত রামমোহনের সমাজকল্যাণকর প্রতিটি কাধে সহায়ক হইয়ীছিলেন। আবার 

বাঘমাহনের আরুন্ধ কিন্ত অসমাঞ্ড কোন কোন কার্ষের সম্পাদন ব্যাপারে প্রসন্নকুমার নিজেকে লিপ্ত 

করিয়াছিলেন। সমাঁজ-সংস্কাবেও তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । 

অথচ, প্রসন্নকুমার যে পরিবারের সন্তান তাহারা ছিলেন ঘোঁর রক্ষণশীল । গোপীমোহন 

দপনাবায়ণ ঠাকুরের আত্মজ; ধনৈশ্বষে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কলিকাতা সমাজে একক বলিলেও চলে। 

তিন্দু কলেজের ছুই জন মাত্র গবর্ণর-_ বদ মানের মহারাজা তেজচন্দ্র এবং কলিকাঁতার গোপীমোহন ঠাকুবু। 

বাশার! সংস্গারপ্রিক্নতার জন্য বামমোহনকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠটাকালে ইহা হইতে দূরে বাঁখিতে 

ঢাহ্য়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গোপীমোহনও ছিলেন। এহেন গোগীমোহনের কনিষ্ট পুত্র গ্রসন্কুমার 
ঠাকুর । প্রসন্নকুমার শৈশবে স্বগৃহে অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়। শেরবোর্নোর স্কুলে ভতি হন। এখানে 
কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া সগ্ধপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে (২০ জানুয়ারী, ১৮১৭) প্রবেশ করেন। হিন্দু 
কলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে তারা্টাদ চক্রবর্তা এবং শিবচন্দ্র ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য । 

তারাটাদ রামমোহন্-প্রতিষ্রিত ব্রাক্মঘমাজের প্রথম সম্পাদক, শিবচন্দ্র সেুগের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজী- 

নবিশ। আদি ব্রাঙ্ষদমাজের সভ্য এবং মহ্ষি দেবেন্্রনীথ ঠাকুবের প্রীতিভীজন দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর তীহারই পুত্র । 

ধনীর ছুলাল হইয়াও প্রসন্নকুমার সমাঁজসেবায় যৌবনেই আত্মনিয়োগ করেন। আর এ কারে 

নিজ পরিবার হইতে যেমন, রামমোহন রায়ের নিকট হইতেও তেমনি অনুপ্রেরণা পান। ১৮২৩ সনে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত| হরণের জন্য একটি বিধি রচিত হয়। সে সময়ে সুপ্রিম কোট অস্থ্মতি দিলে 

সরকারী বিধিগুলি কাকরী হইত। এই বিধিটি যখন স্প্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন ছিল সেই সময় 

প্রস্তাবিত আইনটির বিরুদ্ধে একখানি আবেদন-পত্র সেখানে প্রেরিত হইল। রামমোহন রায় ও 
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দ্বার্কাঁনাথ ঠাঁকুরের সঙ্গে প্রসন্নকুমারও ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । বাঁমমোহনের সঙ্গে প্রসন্কুমারের 

এই যে সংযোগ আর্ত হইল, ১৮৩০ সনের নবেদ্ধর মাসে তীহার ভারত-ত্যাগ পর্যস্ত তাহা উত্তরোত্তর 

বর্ধিত হইতে দেখি । এ বিষয় একটু পরেই বিশদভাবে বলিব। এখানে এমন একটি বিষয়ের কথা বল 
হইবে যাহার সঙ্গে নানা কারণে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে যৌগ দেওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই, অথচ 
যাহার প্রতি তাহার আন্তবিক সহাুভূতি থাকা আদৌ অসম্ভব ছিল ন।। ইহার উদ্দেশ্য এবং ইহার সঙ্গে 

দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যৌগ থাকায় এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে। 

প্রসন্নকুমারের পারিবারিক জীবন সঙ্বন্ধে গ্রথমেই আমাদের কিছু জানিয়া রাখ! আবশ্যক | 

পারিবারিক জীবন 

প্রসন্নকুষার বাঁধে যে উইল করিয়া যান তাহার আবস্তেই তিনি নিজের পারিবারিক জীবনের 

কখা এই মর্মে বলিগ্সাছেন-_ 

“আমি গোপীমোহন ঠাকুরের ছয় পুত্রের মধ্যে একজন । বাংলা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮) 
গোগীমোহনের মৃত্য হয়। মৃত্যুকালে তিনি পৈত্রিক এবং স্বোপাজ্জিত বিস্তর ভূসম্পর্তি বাখিয়! যাঁন। 

তখন তাহার ছয় পুত্র জীবিত-_ স্থ্যকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্বকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাঝুর, 
হরকুমার ঠাকুর এবং আমি নিঙ্জে। পিতার মৃত্যুর অন্নকাল পরে স্্যকূমীর গত হন এবং উইল দ্বারা 

তাহার নিজ অংশ প্রায়ই ভ্রাতাদের দিয়া যান। সুর্যকুমাবের মৃত্যুর পর আমার মাতৃদেবীও পযলোকগমন 

করেন এবং তাহার স্্ীধন ও ভরণপোষণের জন্য পিতার উইলে প্রদত্ত যাঁবতীগ্র বিষয়ই আমরা পাই। 
ইহার পরে এই ঘৌথ পরিবারকে অহিফ্েনের ব্যবসায়ে এবং মেসাস” আলেকঙ্জাগ্ডার এণ্ড কোম্পানী ও 
মেনাসব্যারোটে। এগ সন্দের সঙ্গে মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের ধলে বিস্তর শ্তি স্বীকার করিতে হয়। আমন 

ভয়ানক রকম খণগ্রস্থ হইয়া পড়ি। উক্ত মোকদ্দমাগুলি পিতার আমলেই আরন্ধ হয়। ১২৩৪ সালের 
১৬ই আষাঢ় ( ২৯শে জুন ১৮২৭) আমর পাঁচ ভ্রাতা মিলিয়! যাবতীয় সম্পন্তি নিগেদের মধ্যে ভাগ- 

বাটোয়ারা করিয়া! লই । খণের ভার প্রতোকে অংশতঃ গ্রহণ করি। সম্পত্তি বিভাগ সম্পকিত দলিলপত্র 

বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়া যখাদীতি বেজেছ্ী করা হম । সম্পত্তি রক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, পুজার্চনা-- 

পরতো কটি ব্যাপারেই সম্পত্তি বিভাগের দিন হইতে আমি আমার ভাতাদের হইতে স্বতন্ত্র। আমার অংশে 

যে পরিমাণ সম্পত্তি, খণের বোঝাও প্রায় সেই পরিমাণ ছিল। কিন্তু স্বীয় পরিশ্রম, ব্যবসায়ে সাফল্য, 
এবং বিশেষ ভাবে সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারজীবের কার্ধ্য ও সরকাদী ওকালতি দ্বার! 
সমুদয় খণ আমি খোধ করিতে সমর্থ হই। পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বাঁদে আমি বিস্তর ভূসম্পত্ভি ক্রয় 

কৰিয়াছি। এ সকলের বা্সরিক আম্ন আড়াই লক্ষ টাকার অধিক । আয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে 1” 
প্রস্নকুমারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা ক্রমে আরও অনেক কথা জানিতে পান্িব। 

এখন বিভিন্ন জনহিতকর কার্ধের সঙ্গে তাহার যোগাযোগের কথা বলিতেছি। 

গৌড়ীয় সমাজ 
বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে সমাজোননতিকল্পে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার গ্রথম নিদর্শন-স্বর্ূপ গৌড়ীয় 

সযাঁজে'র উল্লেখ করিতে হয়। বাঙালীদের মধ্যে আত্মসক্মানবোধ এবং গণ-চেতনার যে ধীরে ধীরে 
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প্রসন্নকূমার ঠাকুর 
১৮০৩- ১৮৬৮ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনে রক্ষিত তৈলচিত্রের 
শ্রীপরিমল গোস্বামী গুহীভ ফোটোগ্রাফ হইতে 





তৃতীয় সংখ্যা & প্রসন্নকুমার ঠাকুর | ১৬৭ 

উন্মেষ হইতেছিল তাহার প্রমাণ গত শতাব্দীর প্রথম পাদে আরদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে প্রাপ্ত হই। 
গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠীকল্পে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। ইহ] পুস্তিকাঁকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
এই পুস্ভিকার একটি ইংরেজী অন্থবাদ১ পাওয়া গিয়াছে । ইহ! পাঠে জানা যাস, স্বীয় শান্বগ্রন্থ এবং 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞত। হেতু প্রতি পদে এদেশবাসীদের বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইতেছে, 
মিশনরীদের অপপ্রচার তাহাদিগকে স্বদেশে ও বিদেশে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে । এই সকল বিপদ 

হইতে আত্মরক্ষা, এবং বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির জন্যই গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্টা । প্রথমতঃ সাহিত্য ও 

বিজ্ঞান ব্ষিয়েই সমীজ কার্ধ আরন্ত করিবেন স্থির হয়। কারণ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই দ্রুত জাতীম 

উন্নতি ও জাগরণ সম্ভব। সংস্কৃত, আপবি, ফারসি, ইংবেজি, প্রাচীন বাংল! সাহিত্য-_ এসবের কোনটিই 
আশু ফলপ্রদ হইবে না। আধুনিক বাংলায় নৃতন মৌলিক গ্রন্থ রচনা এবং অন্যান্ত ভাষা হইতে জ্ঞানগ্ড 
বিষয়াদির অন্থবাদ-গ্রস্থ প্রকাশ উদ্দেশ্ঠট সিদ্ধি পক্ষে একান্ত প্র্বোজনীয় | হৃতরাহ এই উদ্দেশ্যে কাজ 

আন্ত কবিবার বিষন্ন গৌড়ীয় সমাজের কর্মকর্তার। অন্থ্ঠান-পত্রথানিতে বিশেষভাবে চিন্তা করিত্বাছেন। 

শ্ী্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রামাণিক শান্গ্রন্থমকল প্রকাশ করাও সমাজ কর্তব্য মধ্যে গণ্য 

করিলেন । | 

অন্্ান-পত্রে গৌড়ীম সমাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি নিশ্মমেবও উল্লেখ পাইতেছি । উহাতে 
উত্ত উদ্দেন্গুলি কাে পরিণত করার উপায় ধলা হইয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, 
গমাদবিদ্ি'বিগহিত কাধে বাপাদান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নিমুমাব্লী বচিত। সমাজ স্থাপনোদেশ্ে 

৯টি প্রারস্তিক সভ। হইবার পর নেতৃবর্গ ১৮২৩ সনের ২৩শে মার্চ হিন্দু খলেজ হলে একটি সাধারণ 
সভায় সম্মিলিত হন। গোঁড়ীঘন সমাজ গ্রকৃতপ্রস্তাবে এই দিবসেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সম্পাদক 

হইলেন রামকমল সেন এবং প্রপন্নকুমার ঠাকুর । কা্ধনির্বাহক সমিতি বা অধ্যক্ষ-সভায় ছিলেন__ 
লাঁভপিমোহুন ঠাকুর, ঝাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠীকুধ, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, খারকানাখ ঠাকুর, খামজয় তর্কালঙ্কার, বাধাকাস্ত দেব, তাঁবিণীচরণ খিত্র এবং কাশীনাথ 

মল্লিক। 
ব্যপকতর উদ্দেশ্ত লইম। প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গৌড়ীয় সমাজ যেভাবে কাধ আরস্ত করেন 

তাহাতে আমব। ইহাকে প্রথম সাহিত্য-সভাও বলিতে পারি। ইদানীং যেমন কৌন কৌন সাহিত্য- 

সভার অধিবেশন ইহার এক-একজন সভ্যের বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়, গৌড়ীয়» সমাজের বেলায়ও দেখিতেছি 

এইরূপ রীতি ছিল। ভূঁকৈলাসের ঘোধাল-ভবনে এবং পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাটাতে ইহার অধিবেশন 
হইয়াছিল প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় সমাজ কতৃকি কাশীকাস্ত ঘোষালের ব্যবহার মুকুর” নামক বাংল! 

পুস্তক প্রকাশের কথা হয়। | 

গৌড়ীয় সমাজ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠার অল্পকাল ,মধ্যেই ইহা! বেশ সুনাম 
অর্জন করিয়াছিল। ইহীর মৃব্যে যুবক প্রসন্নকুমীবের্ও যে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে কিকাতীবৰ বিভিন্গ মুত্রীন্ত্রে বঙ্গভযায। অনুবাদ-গ্রন্থ এবং বঙ্গে 
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১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিক। সপ্তম বধ 

মূল সংস্কৃত প্রামাণিক শাস্গ্রন্থাদি প্রকাশের আয়োজন চলে । ইহার মূলে এই সমাজের বিশেষ প্রেরণ! 

রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ম্বদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই সময়কার রুতবিদ্চ সমাজের 

আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন বহু মিলে । হিন্দু কলেজের প্রথম দলের ছাত্র ইংরেজিনবীশ প্রসন্নকুমারও যে 
ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন ন! তাহ। আমরা! এতক্ষণে জানিতে পারিলাম ।২ 

রাজ! রামমোহন রায়ের সহিত সংঅব 

গৌড়ীয় সমাজের প্রসঙ্গ হইতে ধামমোহন রায়ের সহিত এরসন্নকুমারের সংবের কথায় আমর 
আসিতেছি। গৌড়ীয় সমাজ কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল, বা ইহার কার্ধকলাপ ক্রমে কিন্ধুপ দাড়াইয়াছিল 

সে সন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় ন|। তবে এই সময়ে প্রসন্নকুমার রামমোহন রায়ের সঙ্গে যুক্ত 

হইগ্া পড়েন, একটি ব্যাপারে আমরা তাহা জানিম়াছি। একটু পূর্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের 

বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোটে আবেদন প্রেরণের কথা বলা হইম্নাছে। ইহা! ১৮২৪ সনের ১ল| এপ্রিল পেশ কর 

হু এবং ইহাতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাঁমমোহন পায়, হবচন্ 

ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসপ্নকুমার ঠাকুর। প্রথম স্বাক্ষরকারী প্রসন্নকুমাবের মধ্যমা গ্রজ। 

সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনেও প্রসন্নকুমারকে রামমোহনের সঙ্গীরূপে দেখিতে পাই। 

১৮২৯ সনের ৫ই মে ইংরেজী সাঞ্চাহিক “বেঙ্গল হ্রাল্ড? এবং তাহার বাংলা “বঙরদুত (প্রকাশিত হইল । 

হিন্দী ও উদ্দ, সংক্ষর্ণও প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। এই পত্রিকাসমষ্টির স্বত্থাধিকাদীদের মপে] 
রামমোহন বায়, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর গ্রভৃতির সঙ্গে প্রসন্নকুমারও ছিলেন । 

রামমোহন ১৮২৮ সনের ২০শে আগস্ট ব্রাঙ্ষসমাজ স্থাপন করেন। চিতৎপুর রোডের উপ 

নৃতন গৃহ নিমিত হইলে ১৮৩০১ ২৩ জানুয়ারী দিবসে ত্রাঙ্গসমাজ সেখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৩০ সনের 

৮ই জানুয়ারী প্রসন্নকুমার ব্রাঙ্মপমাঁজের একজন ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 

১৮৪৭ সনে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রূমাপ্রপাদ বাঁয়ের অনুকূলে 

তিনি পদত্যাগ করেন । 

এই সময়কার আর একটি আন্দোলনেও প্রসন্নকুমীর রামমোহন রায়ের সহযোগী হন। এ দেশে 

ইউরোপীয় সাধারণের স্থায়ী বসবাস এবং স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিকূল অনেক নিয়ম-কানুন ছিল। 

পরবর্তা সনন্দে এসকল বাঁধা-নিষেধ বিদুরিত হইয়| যাহাতে তাহারা সাধারণ নাগরিকের যাবতীয় সবিপা 

ভোগ করিতে পায় সে উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সনে সংবাঁদপত্রে এবং সভা-সমিতিতে আলোচন। শুরু হ্য়। 

এই বৎসর ১৫ই ডিসেম্বর এ উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউন হলে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইল । 

প্রগতিশীল ভারতবাঁসীদের পক্ষে রামমোহন রাঁয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ইহাতে 

যোগদান করেন। এ আন্দোলন এ সময় ইংরেজীতে 40019015610? আন্দোলন নামে অভিহিত হয়। 

এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী ভাবে বসবাসের বিরুদ্ধ দলও বাঙালী প্রধানদের মধ্যে ছিলেন। কিন্ত 

রামমোহনপ্রমুখ প্রগতিপন্থীরা এ আন্দোলনকে এই কারণে সমর্থন করেন যে, এ দেশে স্থায়ী বসতি 

২ 'গোঁড়ীয় সমাজ" সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য শ্রীব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রধানতঃ সমাচার দর্পণ হইতে 

সংকলিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” প্রথম খণ্ডে (পু ৯১৩) পাওয়। যাইবে। 



তৃতীয় সংখ্য। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৬৯ 

স্থাপনের ফলে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রত্যেকট ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়েরা নিজ নিজ মূলধন বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা 
সবই নিয়োজিত করিবেন 1 ভারতবানীরা ইহা দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইবে। আর এমন একদিনও 

আস! অসম্ভব নয় যখন এদেশীয় ইউরোপীয়ের! ভাঁরতবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ইংরেজ শাসকদের 

নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও দাবি করিবেন। পরবর্তাকালে বার বার শীসন-নীতি পরিবর্তনের ফলে 
এরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। উক্ত সভায় এদেশে ইউরোপীয়দের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন 

সম্পর্কে পার্লামেন্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণের প্রস্তাব হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং কয়েকজন 

ইউরোপীয়ের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের উপর এই আবেদনপত্র রচনার ভার পড়িয়াছিল।৩ 
সতীদাহের বিরোধী আন্দোলনেও প্রসন্নকুমীর রামমোহনের সহকর্মী ছিলেন। এই উদ্দেস্টে 

যে-সব প্রচেষ্টা আরম্ত হয় তাহীর্ প্রায় সকলের মধ্যেই প্রসন্নকুমার যুক্ত হইয়া পড়েন । ১৮২৯ সনের 

৪] ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক আইন দ্বারা সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। সহমরণের 

বিরুদ্ধবাদী নেতৃবৃন্দ এদেশের মহদুপকারক এবিধ আইন প্রণয়নের জন্য বেটিক্ষকে একখানি প্রশংসাস্থচক 

মানপত্র প্রদীন করেন। এই মানপত্র প্রদানে উদ্যোগীদের মধ্যে প্রসন্নকুমারও ছিলেন একজন । 

রামমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রসন্নবকুমার মানপত্রে স্বাক্ষর করেন । 

অংবাদপত্র-মেবা। 

রামমোহন বাঁয়ের ভারতবর্ষ-ত্যাগের পর প্রসন্নকুমার প্রধানত সংবাদপত্রের ভিতর দিয়াই 

জনসেবায় অগ্রসর হইলেন। ১৮৩১ সনের €ই ফেব্রুয়ারী তিনি “রিফর্মার” নামে একখানি ইংবেজী 
পাথ্াহিক বাহির করিলেন। ইহার স্বত্বাধিকারী তিন জন-_ প্রসন্নকুমার স্বয়ং, রমীনাথ ঠাকুর ও শ্তামাচরণ 

ঠাকুর। কলিকাতাস্থ ভোলানাথ সেনের “বঙ্গদূত যন্ত্র হইতে এখানি প্রকাশিত হইত। “রিফর্মার' 

প্রকাশের কিছুকাল পরে, এ বতসরের আগস্ট মাসে ইহাঁর অন্বাদ-_- 'অন্বাদিকা” সাপ্তাহিক ভোলানাথ 

সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহারও মালিক ছিলেন প্রসন্নকুমীর। বিনা পয়সায় 
এখানি বিতরিত হইত । বৎসরখানেক পরে “অন্ুবাদিকা” বন্ধ হইয়া] যাঁয়। 

রিফর্মার' পতিক1 দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে 

ইহার সঞ্থন্ধে কিছু কিছু তথ্য জ।নিতে পারি। এরিফর্মারে প্রথম প্রথম নান। বিষয়ে পত্র প্রকাশিত হইত। 

পত্রের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকিত। ইহ। ব্যতীত সম্পাদক নিজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। 

রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং বিভিন্ন বিষয়ে মৃতামত এই মব আলোচনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে । 

বাংলাভাষার প্রতি প্রসন্নকুমারের আস্তরিক দরদ একটি প্রস্তাবের মধ্যে পরিষার ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

এ সকল বিষয়ও অন্ান্ পত্তিকায় “রিফর্মারে'র উদ্ধৃতি হইতে জানিতে পাবি। “রিফর্মারে"র দ্বিতীয় সংখ্যায় 

গ্রকাশিত “4101:555 €0 ০01 0011110:5117610% শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি এখানে প্রদত্ত হইল। ইহ] 

হইতে পত্রিকাথানির উদ্দেশ্য ভখ। সম্পাদক গ্রন্্কুমাবের প্রগতিশীল মতবাদের কথা জান। যাইতেছে । 

প্রসন্নকুমার লেখেন_ 

এপস ০ পা ৯ একট দর পাপা পপপাপশাপশিতিস্প শি এ পাপা পাপী 

৩ সংবাদপত্রে মেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পূ ৩৮৯-৯০ 
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অজ্ঞানত। ও কুমংক্কা এইট দুইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং স্বাধীন জ। তসমুহেন আদরে স্বাপীনত। 

€ সত্যের জদ্য উদদ্ধ হইতে একান্তিক আকুতি প্রসন্নকুমাবের প্রতি ছে অঙ্গবণিত হইতেছে । তিনি 

বলেন, শ্বাদীনত1 এবং সত্যের দিকে আম্র| ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করিয়। ধিয়াছি। 

প্রসমকুমার রিদর্মাবের মাপ্যমে আমাদের তৎকালীন জাতীয় সমস্ঞাগুলিরও আলোচন। 

এ লী শিপ্পাশীপী পদািতিলাশীপ 

81716 4517110 10117701 101 /১৮2851831 : 4551001011160111501706) 101), 20071, 



তৃতীয় সংখ্য। প্রসন্নকুমীর ঠাকুর ১৭১ 

করিয়াছেন। তিনি বরাবর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তখন আদালতে ফারসি ভাষার 

প্রচলন ছিল। “রিফর্মার*১৮৩১ সনেই আদালতে ফারসির স্থলে বাংল। ভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। 

ইহার কিয়দংশের মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল-_- | 

“ফারসি যে আর্দালতের ভাষা হওয়া উচিত নয়, নে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়া সহজ। তবে 

সমস্তা এই যে, আদালতের ভাষ! ইংরেজি হইবে, ন! প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদের নিজ নিজ মাতৃভাষা 

হইবে। যদ্দি ইংরেজি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়ার সম্ভাবনা! থাকিত, তাহা হইলে আদালতের 

ভাষাও ইংরেজি হওয়ায় আপত্তি থাকিবাঁর কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ বোধগম্য 

ও কথ্য ভাষ। ইংরেজি হওয়া! অসম্ভব । এমতাবস্থায় বিবেচ্য, আদালতের ভাষা বিচারকের মাতৃভাষায় 

হইবে, না তিনি যাহাদের বিচারকার্ধে রত তাহাদের মাতৃভাষায় হইবে। সমগ্র জাতির পক্ষে ইংরেজি 

ভাষা শিক্ষার চেয়ে জন্কয়েক মাত্র ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অধিকতর 

সহজনাধ্য ।...কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিচারকেরা ফার্সি ভাষায় এতই বুৎপন্ন যে, ইহাতে লিখিত 

নথিপত্র তাহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরেন। কোন কোন বিচারক যে ফারূসিতে বু'ৎপন্ন তাহা মানিয়। 

লইলেও ইহ! কিরূপে বল চলে যে, ত টা ইংবেজির চেয়েও ফারসি ভাষা ভাল জানেন ? অথব1 যদি 

নিখাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা কি ফার্পির মতই প্রীদেশিক ভাষাগুলিতে সমান বুৎ্পত্তি লাভ 

করিতে পারিবেন না? ইহ] ছাড়া, টং ফারসির মত বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করা সিভিলিয়ানদের 

পক্ষে অত্যাবশ্যক |” 

প্রসন্নকুমার €রিফর্মারে? ষে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন তাহার সমর্থনে পরে অন্তান্ত পত্রিকাতেও 

আলোচনা চলিতে থাকে । ইহার কয়েক বত্সর পরে, ১৮৩৮ সনে সরকার আদালতে ফারসির পরিবর্তে 

বাংলা ভাষ। প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন। পর বৎসর জাঙ্গুয়ারী মাস হইতে বন্ধের 'আদাবতসমূহে বাংলাভাষা 

প্রচলিত হইল । 

প্রসন্কুমার স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন । কিন্তু মিশনরী-প্রতিষ্িত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান- 

প্রণালী যে সমাজের পক্ষে গ্রাহ হইবে না সে সন্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই । তিনি 

১৮৩১, ১৯শে ডিসেম্বরের “রিফর্মারে একটি মিশনবী স্কুলের বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে এই মর্মে লেখেন থে, 

ছাত্রীদের সাধারণ বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আৰ স্কুলের কতৃপক্ষ যেন হিন্দুর জাতীয় সংস্কারগুলিব্ 

প্রতি মনৌযোগী হন। এইরূপ করিলে তবে উদ্দেশ্ট্য সিদ্ধ হইবে । আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, হিন্দু 

কলেজ দ্বার! যেমন হিন্দু ছেলে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে, আলোচ্য পদ্ধতি অনুস্থত হইলে এই 

প্রতিষ্ঠানটির দ্বারাও তদন্ুরপ শিক্ষাদান সম্ভব হইবে ।* 

প্রসন্নকুমীর শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজ গৃহেও শ্রীশিক্ষার ব্যবস্থা 

করিলেন। তাহার কন্ত। বালক্ুন্বরী ইংরেজ গৃহ-শিক্ষপ্িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস করিয়! বিবিধ বিদ্যায় 

পার্দণিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন।* 
৫776 45190 )01/1710] 01: [9 1832: 4১980501706611)6৩170, 09810061290), 14, 

৬ 1942., 1116 1832, 71019., 101). ৪০-1. 

৭ কৃ্মোহন বন্দেযোপাধ্য় হিন্দু নারীদের গৃহশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেখেন-_. 
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১৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

'রিফর্মারে” ১৮৩৪ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত একথানি পত্র এবং ইহার সপ্তাহ ছুই 
পুর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের বিষয়বস্ত সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে 

আলোচন। হইতে থাকে । কেহ কেহ বলেন, ইহ বাজদ্রোহাত্মক । “সমাচার দর্পণ” ১৮৩৪, ৫ই নবেদ্বর 

তারিখে লেখেন-- 

“গত মাসের ১২ তারিখে বিক্টোবর ১৮৩৪] রিফর্মার সংবাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে এবং এ পজে এতদ্দেশীয় 
লোকদিগকে অন্্রবিদ্ভা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্বব২ রবিবারে প্রকাশিত পঞ্জে এ পত্র 
সম্পাদক ন্বয়ং আমেরিক1 দেশের স্বাধীনতা হওন বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়ব 

[76 0122/40 0০%7867] সম্পাদক মহাশয় পাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়ন্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন ।” 

এই বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে “সমাচার দর্পণ ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার “এশিয়াটিক মিরর নামক 
একথানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই মর্মের একটি রাজদ্রোহাত্মক উক্তির বিষয় উল্লেখ করেন, “এতর্দেশীয় 

প্রজাদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলন্তীয়েরা কেবল এক মুষ্টি পরিমিত হন অতএব এতদ্ধেশীয়েরা যদি 

প্রত্যেক জন ক্ষুত্র একটা একটা ডেল। ফেলিয়াও মারেন তবে ইঙ্গলপ্তীয্নের! একেবারে চাপা পড়েন” তখন 
“মিরর'-সম্পাদক ত্রুটি স্বীকার করিয়া তবে সরকারী কোপ হইতে মুক্তি পান।” 

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্তক। প্রসন্নকুমার জমিদার-সম্তান হইলেও নান! 

কারণে কিছুদিন সরকারী নিমক-মহালে কর্ম করিয়াছিলেন । তিনি তমলুকের সন্ট এজেণ্টের দেওয়ানের 

কর্মকরিতেন। ১৮৩৪ সনের আগস্ট মাঁদ নাগাদ ছ্বার্কানাথ ঠাকুর কলিকাতা স্থ সল্ট বোর্ডের দেওয়ানের 

পদ ত্যাগ করিলে শূন্য পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র-সম্পা্দনা করিতে 
হইলে সরকারের সহিত আথধিক সংস্ত্রব রাখা বাঞ্চনীয় নয়। বিশেষত যখন “রিকর্মাবে” প্রকাশিত বিষয়াদি 
সম্বন্ধে বাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে থাকে তথন গ্রসনকুমার সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা হয়ত সমীচীন 

বোধ করেন নাই। তিনি ইহার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর কোম্পানীর কমীরূপে ইহা 

সঙ্গে যুক্ত হইলেন। 

“রিফর্মার” ১৮৩৬ সনের গ্রারস্ত হইতে “বেঙ্গল হেরাঁন্ড' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। ২রা জানুয়ারী 

১৮৩৬ তারিখে সমাচাবু দর্পণ” লেখেন-_- 

“বৎসরাবসান সময়ে কলিকাতা! রাজধানীস্থ নান! সংবাদপত্রের নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে। 

বিশেষতঃ রিফর্মীর ও কলিকাঁতার লিটেবেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত ন! হইয়া! বাঙ্গালা হেবান্ডভূক্ত 

হইল । কিন্তু দুই সম্পাদক স্বাতস্ত্েই আপনাদের অভিপ্রায় সকল লিখিবেন ।**-৮৯ 
লপিপাপিদিপিকপীপিপ পাতিল শট শান পাত তত পাশ শি 
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৮ সংবাদপত্রে কালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯১-২,। ৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৫। 



তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৭৩ 

হিন্দু থিয়েটার 

প্রপন্নকুমারের জীবনে ১৮৩১ সনটি বাস্তবিকই সন্ধিক্ষণ। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টার 

মধ্যে এই বৎসর হইতে তিনি নিজেকে একেবারে লিগ করিয়া! ফেলেন । সংবাদপত্র-সেবার মধ্যে তাহ' 
কামরা লক্ষ্য করিয়াছি । এই সময়ে হিন্দু কলেজের ও অন্ুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুবৎসরব্যাপী শিক্ষাুণে 
হিন্দু সম্তানগণ অনেকে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়৷ লইয়াছিলেন। তীহারা ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্য 
এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় লাভে সমর্থ হন। প্রচলিত যাত্রী, কবি, তরজা গ্রভৃতি 

আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মানসিক উন্নতির সঙ্গে খাপ খাইতেছিল না। প্রসন্নকুমার ইহা লক্ষ্য করিয়। 

ইউবোপীয় নাট্যশালার আদর্শে কলিকাতায় একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন। এই উদ্দেশে 

১৮৩১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিলেন । 

ভিরোজিও-সম্পাদিত নষ্ট ইত্ডিয়ান” লেখেন__ 
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ভারতের প্রাচীন রক্ষমঞ্চের কথ বঙ্গ-সমাঁজ তখন বিস্বৃতপ্রায়। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে 

শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় ছিল। ইহার কোন কোনটির ইংরেজী অন্ুবাদও হইয়া! গিয়াছিল। বাংল! 

নাটকের তখন আবির্ভাব হয় নাই। মুল সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ও হয়ত সম্ভবপর ছিল না । অথচ 

ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের দ্বার! ইংরেজীতে আবৃত্তি এবং ইংরেজী নাটকের অংশবিশেষের অভিনয় স্কুল- 

কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আরম্ভ হইয়ীছিল। প্রসন্নকুমারপ্রমুখ হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোগিগণ 

এই যুব ছাত্র-সমাজের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে অগ্রসর হইলেন। প্রারস্তিক উদ্যোগ- 

আয়োজনের পর প্রসন্নকুমারের শুড়োর বাগানে হিন্দু থিয়েটারের দ্বার ১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর 

উন্মোচিত হইল। উইলসন কতৃকি,ইংরেজীতে অনুদিত উত্তররামচরিত এবং জুলিয়স সীজার নাটকের 

শেষ প্রকরণ এই দিনে ইংবেজ ও বাঙালী বহু মান্ঠগণ্য ব্যক্তির সম্মুখে অভিনীত হইল। অভিনেতাদের 

বেশভূষা রুচিসম্মত এবং অভিনয় মনোরম হইয়াছিল। 017,779 9%1)119%5 নামে একখানি 

প্রহসনের অভিনয় হয় পরবর্তী ২৯শে মার্চ । এইরূপে বাঙালীদের দ্বারা আধুনিক রুচিসম্মত নাটকাভিনয়ের 

স্মত্রপাত হইল | ১: 

পাস 

১০71৫ 2151%110 10117/01 101 21011 1892 2 25200 70051112617065 15176. 

১১ জ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, পূ ১১১৩ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 



১৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা! সপ্তম বর্ষ 

হিন্দু কলেজ 

প্রসম্নকুমীর ১৮২৪ সনে কলিকাঁত। স্কুল সোসাইটির করম কতৃ-সভার সদস্য নিযুক্ত হন। হিন্দু 
(ফ্রি স্কুল, হিন্দু বেনীভোলেন্ট ইন্স্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তীহার যোগ ছিল। কিন্ত 
তীহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজের সঙ্গে । আর ইহার বলবত্তর কাঁরণও ছিল। এই কথাই 
এখন বলিব। | 

আমর! জানি, প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের অন্যতম কৃতী ছাত্র। নিজের কৃতিত্ব 

বলেই ১৮৩১ সনের প্রীরস্ত হইতে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার একজন “ডিরেক্টর” বা অধ্যক্ষ 
মনোনীত হন। ইহার ছুই বসব পরে তিনি কলেজের “গবর্ণৰ হইলেন। এ বিষয় এখানে একটু 

পরিষ্কার করিয়! বল! আবশ্তক। আমরা! পূর্বে জানিতে পারিয়াছি, হিন্দু কলেজের দুই জন গবর্নবের মধ্যে 
গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন একজন । হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার যখন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল সেই সময় 

বধমানের মহারাজ! তেজচন্্র এককালীন তের হাঁজাপ্ধ এবং গোপীমোহন ঠাকুর দশ হাজার টাক দান 

করেন। কলেজের নিয়মাবলীতে স্থির হয় যে, এককালীন দশ হাজার ব। তদুধর' টাক দান করার জন্য 

এই ছুই জন বংশাক্ুক্রমিক ভাবে উহার গবর্ণর থাকিবেন। এই নিষ্বমে গোপীমোহন ঠাকুরের মৃত্যু 
(১৮১৮ শ্রী) হইলে তদীয় জো্ঠ পুত্র সূর্ষকুমার্ ঠাকুর গবর্ণর হন। ক্ুর্ষকুমারের মৃত্যুর (১৮২০ শ্রী) পর 

তদম্জ চন্দ্রমোহন ঠাকুর এই পদ পাঁন। চন্ত্রকুমীর ঠাকুর গত হন ১৮৩২ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর। তীহারই 

শূন্য পদে গোগীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র গ্রসন্নকুমার গবর্নব হইলেন। ইহার পর ১৮৫৪ সনে 

হিন্দু কলেজ প্রেসিডেম্দী কলেজে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বৎ্দর কাল তিনি এই পদে 

অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

প্রসন্নকুমার ১৮৩১ সনে কলেজের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াই একটি কঠিন সমস্তার 

সম্মুখীন হইলেন। হিন্দু কলেজে হেনরি লুই ভিভিয়্ান ডিরোজিওর শিক্ষায় যুবক ছাত্রগণ উচ্ছ-ঙ্খল 
এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এই বিশ্বাসে হিন্দু সমাজের মধ্যে আন্দোলন-আলোডন উপস্থিত হইল। 
ডিরোজিওকে শিক্ষকত। কার্য হইতে অপসারণ করা হইবে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কতৃপক্ষ 
১৮৩১) ২৩শে এপ্রিলের সভায় সমবেত হইলেন। ডিরোজিওর গহিত আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ নাই এ সম্বন্ধে অধিকাংশ সভ্যই এক মত হইলেন। হিন্দু কলেজের অমুত্রিত পাওুলিপিতে আছে, 

প্রসন্নকুমীর ডিবোজিওকে এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (0391১090 121:859100 0১901 
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01529811690) | ইহার পর যখন প্রশ্ন উঠে যে, সমাজের বতমান মনোভাবের প্রতি লক্ষ বাঁখিয়! 

ডিরোজিওকে কাজে বহাল রাখ! উচিত হইবে কিন! তখন অধিকাংশ সদস্যই ডিরোজিওকে কাজে বহাল 
না রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন। প্রসন্নকুমারও অধিকাংশের মতে মত দিলেন । 

ইহার পর হইতে, বিশেষত গবর্নর পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রসঙ্নকুমার হিন্দু কলেজ 
পরিচালনা, শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ যুক্ত হইয়! পড়েন। ১৮৩৫ সনের ১৬ই জুলাই 
তারিখে সরকার একটি নৃতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে “ভিজিটর? বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের 



তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকমার ঠাকুর ১৭৫ 

পর্যবেক্ষণভার অর্পণের 'পরিবতে্ শিক্ষা-সমাজের১২ ছয় জন স্বস্ত১৩ লই! গঠিত একটি স্থায়ী 
সাব-কমিটির উপর এই ভ!র পড়িল। ইহার বিনিময়ে কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্তগণকে শিক্ষা-সমাজের 
সদন্ত বলিয়! মান্য করা হইল। তবে ইহাতে একটি শত জুড়িয় ' দেওয়া! হয় ধে, অধ্যক্ষ-সভার মাত্র 

ছুই জন সদস্য শিক্ষা-সমাঁজের কার্ধে অংশী হইতে পারিবেন । সরকার যে বিভিন্ন ধাপে হিন্দু কলেজকে 
্বায়ত্তে আনিতে চাহিতেছিলেন, ইহা তাহার একটি মাত্র । যাহা হউক, অধ্যক্ষ-সভ! এই নিয়ম মাঁনিয়! 
লইয়া শিক্ষা-সমাজে ছুই জন সদস্য পাঠাইলেন। প্রথম বার পাঠানো হয় রাঁধাকাস্ত দেব এবং রসনয় 
দর্তকে। প্রসন্নকুমার কলেজের অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে ১৮৩৭, ১৮৪০-৪৪ এবং ১৮৪৪-৫০ সন পর্যন্ত 

শিক্ষা-সমাজের সদশ্ত ছিলেন। 

হিন্দু কলেজ পাঠশালা ন৷ বাংলা পাঠশাল! 

হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজ পাঠশাঁলার কথাও বিশেষ করিয়া বলিতে হয়, কারণ ইহার 

প্রতিষ্ঠ! বাপারেও প্রসন্নকুমীর অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু কলেজ এবং কলিকাতাঁর অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহে 

ইংরেজীর প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইলেও বাংল! শিক্ষা দিবাঁরও যথেষ্ট আয়োন্গন ছিল। ইংরেজ শাসক, 
ইংরেজী শিখিলে যেমন সমাঁজে মান প্রতিপত্তি বাঁড়ে তেমনি অর্থার্জনও সহজ হয়; একাঁরণ সাঁধারণে 

ইতবেজী শিক্ষার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৫ সনে বড়লাট বেটিস্কের শিক্ষা-সংক্রাস্ত 

নির্দেশ, অর্থাৎ সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন ইংবেজী ধার্ধ হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রতিই লোকের দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়িল। যদিও শিক্ষা-সমাজ ১৮৩৬ সনে বলিলেন যে, শেষ পর্যস্ত 

বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা! হইবে, কিন্তু পরবর্তী কার্কলাঁপে ইহা মাত্র কথার কথাই 
প্রতিপন্ন হইয়া গেল। হিন্দু কলেজ কতৃপক্ষ বাংল। শিক্ষার প্রতি সরকাঁরের অনাঁদর এবং সাধারণের 

অমনোঘোগ লক্ষ্য করিলেন এবং কি করিয়! হিন্দু কলেজের ইংরেজীশিক্ষিত ছেলেদের বাংলাঁতেও 
পাকাঁপোক্ত করা যাঁয় তাহাঁর উপায় চিস্তা করিতে লাঁগিলেন। হিন্দু কলেজ পাঠশাল! বা বাংল! 

পাঁঠশাল1 তীহাঁদের এই চিন্তার ফল। 

হিন্দু কলেজের পশ্চিম দিকে, বতমান প্রেসিডেন্দী কলেজের হাতার মধ্যে কলেজের জমির 

উপরে কলেজেরই অর্থে বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা-গৃহ নিমিত হয়। ডেভিড হেয়ার ১৮৩৯ সনের 

১৪ই জুন কলেজের অধ্াক্ষ ও বহু মান্যগণ্য বাক্তির সম্মুখে ইহার ভিত্তি-প্রস্তব স্থাপন করেন । বাংলা শিক্ষার 

উপকারিতা আর এরূপ পাঠশালার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে ডেভিড হেয়ার এবং স্কুগ্রীম কোর্টের প্রধান 

বিচারপতি সার এড ওয়ার্ড রায়ান বক্তৃতা দিলেন । বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র গ্রসন্নকুমার ঠাকুর বক্তৃত! 

করেন এবং তাহা বিশুদ্ধ বাঁংল1 ভাষায় । “সমাঁচীর দর্পণ (৩ জুন, ১৮২৯) শিলান্যাসের বিবরণের 

মধ্যে প্রসন্নকুমীরের বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিলেন--“তৎ্পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার অতি সাঁধু ভাষাতে 

সকলের সম্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন ।” 
প্রতি কা এসএ 

বং বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনার জনয সরকার ১৮২৩ সনে 2 দির রি 
1 মম 

হয় | সমদাঁময়িক পুস্তক ও পত্রিকাদিতে ইহার বাংল! কর! হয় “শিক্ষা-সমীজ' | ূ 
১৩ সার এডওয়ার্ড রায়ান, এইচ, সেক্সপীয়ার, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, জে, ইয়ং, ক্যাপ্টেন বা এবং জে, শ্রাণ্ট। 



১৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

প্রারস্তিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৪* সনের ১৮ই জাঙ্ছ্য়াবী কলিকাতার গণ্যমান্য 
বাক্তিদের সন্মুখে পাঠশালার কার্য আর্ত হইল। ব্রাহ্মলমাজের আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রথম 

দিনে বাংল। ভাষার পক্ষে শিক্ষার বাহন হইবার যৌগ্যত1 এবং উপকারিতা সম্বন্ধে একটি স্চিস্তিত বক্তৃতা 

প্রদান করিলেন। তিনি কাধারস্তের প্রথম ছয় মাস কাঁল প্রধান পণ্ডিতরূপে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 

এবং ছাত্রদের নিকট “নীতি-দর্শন” সম্পর্কে একপ্রন্ত বক্তৃতা দেন। তীহার এই বক্তৃতাগুলি পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিয়োগে প্রসন্নকুমারের বিশেষ হাত ছিল। তাহার 
পর ১ল জুলাই হইতে পাঠশালার স্ুপারিপ্টেপ্ডে্ট নিযুক্ত হন ক্ষেত্রমোহন দত্ত । প্রসন্নকুমীরই তীহাকে 

এখানে আনয়ন করেন । ১৮৪২, ৭ই মার্ট হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখিত বাধাকান্ত দেবের 

একখানি পত্রের নিস্নাংশ হইতে জানা যাইতেছে-_- 
£101:009৬91 006 1)10501]0 501)0111)101700100 15171000811101)0117 25 0101)1050 ৪৮ 079 

081506% 5010991 ১০০1০৮5 ১011901 0110 1)10112]16 1)5 00 0101৮ ০০0119500 1321900 

7১175211100 00101072099 01019 19201721091 070 7১505010017. 1095 0150018060 1015 

10065 19 010 0171610 58015900011 01170 ৬1711721112 0001101011600 01 (11017117011 0011000. ১৪ 

হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্দেশ্ট-_ বাঙালী ছেলেদের বাংলাভাষার মাধ্যমে স্বদেশীয় এবং 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান । ১৮৪৩-৪৪ সনের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ ১৯) পাঠ- 
শাল! প্রতিষ্ঠার এই উদ্দেশ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে আছে__ 
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13011250190 14211001920?,2 

কলেজ কতৃপক্ষ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বার। পাঠ্য পুস্তক রচন1 করাইতে 

উদ্যোগী হইলেন । রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লিখিলেন বালকদের পাঠোপযোগী শিশুসেবধি'। গণিত, 

বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও বাংলাভাষায় রচিত এবং হিন্দু কলেজ কতৃক প্রকাশিত হইতে আরম্ত 

হইল। ইহার একটি বিবরণ ১৮৪০-৪১ এবং ১৮৪১-৪২ সনের যুগ্ম সরকারী শিক্ষা রিপোর্টের পরিশিষ্ট 

ংশে মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু সরকারের প্রতিবন্ধকতা হেতু কলেজ কতৃপক্ষের এই কার্য আর্ বেশী দূর 
অগ্রসর হইতে পারিল না। একটু পরেই আমরা তাহ জানিতে পারিব। ইতিমধ্যে পাঠশালাটির 

অবস্থ! শোচনীয় হইয়! পড়িল। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ইহা নিরাকরণীর্থ হিন্দু কলেজ ও অন্যান্ত সরকারী 

বিদ্যালয়সমূহে ভি হইবার উচ্চতম বয়স বাঁড়াইয়! আট স্থলে দশ বৎসর করিতে শিক্ষা-সমাজকে অন্রোধ 

করিলেন । শিক্ষা-সমাজ তখন এই যুক্তি দেখাইয়৷ ইহা! অগ্রাহ্ করেন যে, ইংবেজী বিদ্যালয়সমূহ এবং বাংলা 

পাঠশালার উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে বাংলা শিক্ষার অবস্থা! সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আবশ্তকত] তাহারা স্বীকার 

করিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি জে. সি. সি. সাঁদীর্ল্যাণ্ড এবং প্রসন্নকুমার 

ঠাকুরের উপর অঙ্গসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। প্রসম্নকুমার এবং সাদার্ল্যাণ্ড উভয়েই হিন্দু কলেজ, 

, হুগলী কলেজ এবং পাঠশালার ছাত্রদের বাংল! শিক্ষার বিষয় পরীক্ষা করিয়া! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 
াাপাশিিশি্১০পপপপপ পিপিপি লারা স্পা 

১৪. 1717200 0917020 1700222125. 01001011106৭- 



তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৭৭ 

যে, শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে পাঠশালায় বেশী দিন ছেলেদের পড়াইতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্তে 

ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স আট স্থলে দশ বৎসর করা একাস্ত আবশ্তক। কিন্তু শিক্ষা-সমাজ 

তাহাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই ।১* ইহা! হইতে হিন্দু কলেজ, পাঠশালা, বাংলা শিক্ষা তথ! 

শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সরকারী কতৃত্থ প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন হয় তাহা বুঝা যাইতেছে। 

কিন্তু এ বিষয় বলিবার পূর্বে বাংলা শিক্ষা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কে 059 মতামত আমাদের 

জানিয়! রাখা দরকার । 

বাংল। শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পন 

এ্রসন্নকুমার ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা এবং বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে একটি 

পরিকল্পনা রচনা করিয়া সরকারের নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি ১৮৩৯-৪০ সনের শিক্ষা-বিষয়ক 

সরকারী রিপোটের পরিশিষ্ট অংশে স্থান পাইয়াছে। প্রসন্নকুমার বাংল] শিক্ষাকে দুইটি স্তরে ভাগ 

করেন-- (১) ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা, এবং (২) বাংল! বিদ্যালয়ে বাংলা শিশ্শা। প্রসম্কুমার 

বলেন, বাংল! বিদ্যালয়ই আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিম্বরূপ। কিন্তু আপাতত মাভৃভাষায় ইউরোপীয় 

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের উদ্বেশ্তে ইংবেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষাদানের কথাই আমাদিগকে ভাবিতে 
হইবে। একারণ তিনি বাংল। শিক্ষার ক্রম স্থির করেন এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি অন্বাদে দক্ষতা অজন্র 

জন্ত যুবকদের বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা দেন। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন- 

কল্পে এইরূপ এক দল শিক্ষিত যুবক প্রস্তুত হওয়া আবশ্তক ধাহারা যোগ্য শিক্ষক হইতে এবং অন্থবাদ- 

পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন। প্রসম্নকুমার বলেন-_- ১ 
£09010 ৮০ 1006 ঠি)0 915১৮ 405০ ৮০900115 009111000. 11] 010 151)5]151) 2105 8110. 
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সংস্কৃত পণ্ডিতদের জ্ঞানে গভীরতা এবং নৃতন বিদ্যা আয়ত্ত করার আগ্রহ সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারের 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! ছিল। তাহাদিগকে ইংরেজি শিখাইয়া লইলে উপরের ছুই উদ্দেশ্ঠই অতি সু্টুভাবে 
সাধিত হইতে পারে। বাংল পাঠশালার শিক্ষাদান এবং পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে এইরূপ পণ্ডিত নিয়োগ 

দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে । পরিকল্পনাটিতে তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন__ 
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রঙ ১2110 10 090001151০0 1070 0086 91210151115 01955 ০ 10012] ঠি)0 2 2100 

00101999176 10150109101 00০ 00509 01769.01161) 0 196 00005050. ৬710 075 11111100196 

0119120 ০0 076 ৮০170800191 01985০5, ৬০ 119৮0 2116980% 5800100. 1110 59151009891 80116 

51011 01018119500 11750006015) 100, 1706510175191701176 0186 005 ৪19 00117) 8170. 179৮০ 

1901) 1310021)6 01) 25 1201170165১ 8110 10850 509 11101011000. 90111955115 00601৬০ 1101)15 

21)0 21709065 ০01 01117111167 ৮০৮ 1 17050010910 00100. 0000 00101819615] 10019 01361) 
পপ পিপপাপশিকশিপিস৯ পপ 

১৫:0670191 1২6071 0% 20110 17751706807 171 1116 1702107 £2/0917100$ 01 1156 2677801 7125106720 

601 1843-44) 00. 20422. 
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সংস্কত পণ্ডিতদের দ্বারা বাংল! শিক্ষাদান এবং বাংলা পাঠা পুস্তক রচন1 পণ্তিত ঈশ্বরচন্তর 

বিদ্যাপাগরের সময় সার্থকতা লাভ করে। 

পাঠ্য পুস্তক রচনা ও সরকার 

বাংলা ভাষ! শিক্ষাদান এবং বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচন সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের মৃতামত 

আমর। জানিতে পারিলাম। এই উদ্দেশ্যে সবকারের নির্দেশে শিক্ষা-সমাজ ১৮৪১ সনের ২নশে জুলাই 
কয়েকজন সদশ্ লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব-কমিটিঝ অন্ততম সদশ্ত ছিলেন 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর । বাংলা শিক্ষার প্রতি শিক্ষা-সমাজ আদৌ অবহিত ছিলেন না। এতদিন কলিকাতা 

স্কুল-বুক সোসাইটি বিবিধ বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক বচন। করাইতেন। শিক্ষার ভার ক্রমশ সরকার স্বহান্তে গ্রহণ 

করিয়া পাঠ্য পুস্তক রচন! নিয়ন্ত্রণ করিতে মনোযোগী হইলেন। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্বও সরকার 

নিজে লইলেন। স্থির হইল, বিবিধ বিষয়ের পাঠ্য পুন্তক প্রথমে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, পরে বাংল 
ভাষাম্ম সে সকল অন্থবাদিত হইবে । প্রথমে ইংরেজিতে রচনা] করাইবার কার্ণ-_ কোন অবাঞ্চিত বিষয় 

পাঠ্য পুস্তকে লিখিত ব] সঙ্গিবেশিত না হয়। শিক্ষা-সমাঁজের একটি অংশের উপর পাঠ্য পুস্তক রচনার 
ভার অপিত হয়, ইহার নাম দেওয়া হয় ০5606103০04 (115 0০901201] 01 15000961011 101 

1116 171:6107:801010 01 ৬ ০1:179.01010 01555 130909159 । এই অংশটি বর্তমান সরকারী টেক্সট-বুক 

কমিটির পূর্বজ। 

প্রসন্নকুমার ত্বয়ং জরিপ স্বন্ধে একখানি পাঠ্য পুস্তক লেখেন। ইহার স্বত্ব তিনি শিক্ষা-সমাজকে 
অপণ করেন। শিক্ষা-সমাজের ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে (পূ ২৬) আছে-- 

£€)01 00110910 1381)90 13195015110 0032)281 28020 1110141151)10050 06500 

0151)9961] 0116 ৫0105118176 01 1005 610111611691 ৬০210 011 198110. 5011:52%1015 11) 13910859160) ॥ 

105৮5 00010101101 17101) ৮111 51009101100 11911511650 1)% 176 €91010% ১01001 1300] 

১০9০791% 90 01091] 9৮৮1] 11515) 011)9]] 001 00191710056 01 00900010871 10000 01] 50110018 

85 2: 01555 10090]. 11015 ৮৮৮01580100 ১ ০552) 

হিন্দু কলেজের পরিণতি 

হিন্বু কলেজের সঙ্গে প্রসশ্নকুমারের সংযোগের কথা বলিয়াছি। ১৮৩৫ সনে হিন্দু কলেজের 

আসে। ভারত-সরকারের সেক্রেটারী জি. এ. বুস্বি ১৮৪১ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে শিক্ষা- 
সমাজকে এক পত্রে১৬ হিন্দু কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান-- 

১৬171710700 ৫011626 1১002801748, 7170001)1151160. 
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হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা এবং শিক্ষা-সমাজের ছুই জন সদশ্ত লইয়া কলেজ পরিচালনার 
জন্ত একটি সাব-কমিটি গঠিত হইবে । অন্যান্ত সাব-কমিটিগুলির তায় শিক্ষা- -সমাজের কতৃর্বাধীনেই 

ইহা! কাজ করিবেন। এই পত্রেই আছে-_ 

41175 7২81910£ 301081] ৪100 78100 1210955017110 00011001 [/191011 (97০ 

10002171590 25 17011011715 (৯০৮11101507 0715 0:011005 717091 67001111191] 162015 (10175 

0611০ 0011680 ৮৮1121710৪9 09017000, 2110. (017 9717711165 1016 91105760110 1011৮1195 

06 01100951190 লন 10117109100 1100 97-0011111716655.+ 

বধমানের মহারাজা এবং প্রসন্নকুমার মূল নিয়ম অনুসারে গবর্নর হিয়া! গেলেন। তাহাদের 

পরিবার ছুইটির গবর্ণর নিযুক্ত করিবার অধিকার রহিল । 

হিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ-সভার মূল সদন্তগণ ইহার সঙ্গে বিশেষ যোগ না বাখিলেও প্রসম্নকুমার 

ইহার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া! চলিতেছিলেন ইহা আমর ইতিপূর্বে দেখিয়াছি । শিক্ষা-স্মীজের 

অনার এবং সরকারের শিক্ষা-নীতির জন্য হিন্দু কলেজ পাঠশালা যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অসর্র্থ 

হইল তাহাঁও আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রপন্নকুমার ত্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কামনা করিতেন। 

সরকারের মনোভাব জ্ানিয়াও এতদিন তিনি যথাসাধ্য সহযোগিত1 করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্ত 

১৮৪৮ সনের শেষ পর্যন্ত তাহা আর -সম্ভব হইল না । তখন হিন্দু যুবকদের খ্রীস্টান করার হিড়িক 

চলিয়াছিল। মিশনবীদের এই কার্ষে সরকার নীরব থাকিয়া পরোক্ষে সহায়তাই করিতেন । এ বৎসর 

আগস্ট মাঁসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক টকলাসচন্দ্র বন্ধ শ্রীষ্টান হইলে তীহাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়! দিবার 

জন্য হিন্দুপমাঁজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা অর্থাৎ শিক্ষা-সমাজের সাব-কমিটিতে 

ইহা লইয়া আলোচনা হইল । সাব-কমিটির ইউরোপীয় সদশ্যসংখ্যা ইতিমধ্যে বাড়িয়। গিয়াছিল। উক্ত 

সভায় চার পাঁচ জন ইউরোপীয় সদস্য এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্ত উপস্থিত 

ছিলেন। ইউরোপীয় সদশ্তগণ ও রসময় দত্ত কৈলাসচন্দ্র বস্থুকে কলেজ হইতে অপসারিত করার বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করিলেন । প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং বাধাকান্ত দেব ইহার সপক্ষে মত দ্রিলেন। প্রসন্নকুমার 

কৈলাসচন্দ্রকে অপস্যত করার অনুকুল কারণসমূহ সম্বলিত একখানি প্রতিবাদপত্র লিখিয়! দিলেন এবং 

উপস্থিত সদশ্তগণকে শিক্ষা-সমাজ ও সরকারের নিকট ইহা পেশ করিতে অনুরোধ করিলেন । ইউরোপীয় 

সদস্তগণ সকলেই ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষা-সমাজের অধিবেশনে দ্রেখা গেল, 

সরকারের নিকট প্রেরণ কর দূরে থাকুক, এমন কি শিক্ষা-সমাজে আলোচনা করিতেও উক্ত সাস্যগণ 

অসম্মত.হইলেন। ইউবোপীয় সদস্তগণের এতাদৃশ গহিত আচরণে বিরক্ত হইয়1 প্রসন্নকুমার নিজ পদে কার্য 

করা স্থগিত রাখিলেন। বাধাকান্ত দেব শিক্ষা-সমাঁজের সভাপতি বেথুন সাহেবের নিকট লিখিত পত্রে » 

এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি ইহার একটি রূঢ জবাব দ্রিলেন। তিনি লেখেন-- 

৮ 
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অর্থাৎ হিন্দু কলেজ কতৃপক্ষ প্রসন্নকুমারের পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেরাই দণ্ড 

পাইয়াছেন। ইহার পরে, বলিতে গেলে, শিক্ষা-সমাজই কলেজ পরিচালন! করিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ- 
সভা নামে মাত্র ছিল। ১৮৫৩ সনের নবেহ্বর মাসে স্থির হয়, হিন্দু কলেজের কতৃতত্ব সরকার স্বয়ং 

গ্রহণ করিয়! পরিচালনার ভার শিক্ষা-সমাঁজের উপর অর্পণ করিবেন। শেষে অধ্যক্ষ-সভার সর্বশেষ 

অধিবেশনে রসময় দত্তের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, হিন্দু কলেজের অধাক্ষ-সভা রহিত হইল এবং ইহার কলেজ 

ংক্রাস্ত যাবতীয় কাধ কলেজের প্রিন্সিপাল সম্পন্ন করিবেন। তিনি অতঃপর সকল বিষদ্ব শিক্ষা 

সমাজকেই জানাইবেন। বধমানের মহারাজা এবং প্রসম্নকুষার ঠাকুর গবর্ণর-পদ ত্যাগ করিলেন। 

কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত ১৮৫৪ সনের ১ল! ফেব্রুয়ারি নিজ পদে ইন্তফ1 দেন ।১৮ 

হিন্দু কলেজের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন ইহার উচ্চতন বিভাগ 
(9617101 0612970119101) প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং নিম্নতন বিভাগ (01101 0619910116110) হিন্দু 

স্কুলে পরিণত হইল । যেহিন্দু কলেজ বঙগদেশ তথা ভারতবর্ষে একদ। যুগান্তর আনিয়াছিল এবং যাভার 

পরিচালনায় রাঁধাকাস্ত দেব, রাঁমকমল সেন, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের মত প্রসন্নকুমারও এতখানি সময় 

শক্তিক্ষেপ করিয়াছিলেন এইরূপে তাহাব রূপান্তর ঘটিল। 
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বিশভারতা প্িবা 

বৈশাখ-আম্রাঢ ১৩৫৬ 

চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শ্রীঅমিয়চঞ্্র চক্রবর্তাকে লিখিত 

ওঁ 

কল্যাণীয়েষু, 

বিদ্যালয়ের শিথিল গ্রন্থিগুলিকে আট করে তোলবার মুখেই আমাকে চলে আস্তে হল তাই 

মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে । ভালে করে যখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা সামর্থ্য 

আছে তার মধ্যেই নিজের কাজকে বথাসভ্ভব সুসম্পন্ন করাই সঙ্গত। কোনোদিন এত বেশি সম্পদ 

আমাদের জুটবেনা খন বল্তে পারব, বাস, আর দরকার নেই। আজ কুড়ি বছর পূর্ব্বে যখন হাতে 

কিছুই ছিলনা তখন মনে হত বছরে যদি ছু তিন হাজার পাই তাহলেই আর ভাবনা থাকেনা। আজ 

ব্ছবে বারে! হাজার টাকা খরচ করেও মনে বুঝচি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্তত 

অর্থলাভের দ্বার টৈন্য কখনই ঘোচে না । কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্রের মতোই কর্শেরও একট! 

2৮৮ আছে। সম্পূর্ণতার দ্বারাই তার দৈন্স ঘোচে। উপকরণবৃদ্ধির দারা কোনোদিন দৈন্ত ঘোচেনা, 

উপকরণের সামঞ্ন্ত দ্বারাই সেটা সম্ভব। য| আমার হাতে আছে সেইটেকেই স্বঘটিত করতে পারলে 

সে স্থায়ী মূল্য পায়, তাকে তার আপন সীমার চেয়ে বড়ো করতে গেলেই সে সুষমা হাঁরায়। আমার 

কাজের সেই স্ুড়ি বছর আগেকার স্থকুমার যৃপ্তিটি যখন মনে পড়ে তখন আমার অন্তরের থেকে 

দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে । তবু একথাও স্বীকার করতে হয় সকল কর্মাই কাব্যের মতো অহৈতুক আনন্দময় নয়। 

অর্থাৎ কেবল তাঁর রূপের সৌষ্ব নিয়েই সন্থষ্ট হও! চলেনা তার ফলের বিচারও চাই। মানুষের অভাব 

আছে তা! পূরণ করতে হবে। এরজন্যে থে সাধনা সে রূপের সাধনা শপ তার শেষ লক্ষ্য সিদ্ধি। 

জলপাঁত্রের চরম কথাটা এই যে তাতে করে বেশ ভালো করে জল সঞ্চয় বাঁ জল পান করতে পাবা 

টাই-_ সেই সঙ্গেই গৌণভাবে তাকে সুন্দর করা ভালো । কীট্ন্এর ০0৫৪ 1০ (50191) 12 

কাব্যটি ব্যবহারের অতীত, স্থতরাৎ সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যে পাত্রটি দেখে তিনি এ 

কবিতা লিখেছিলেন, তার মূল প্রয়োজন ছিল আধারের কাজ ভালো করে কবরা-_ আন্ুষঙ্গিকভাঁবে 

সন্দর যদ্দি সে নাও হত তাহলে খুব বেশি নালিশের কারণ থাকতনা। বিদ্যালয়টাও তেমনি, 

ব্যবহারিক বস্ত, বিশেষ অভাব পুরণের জন্যে-_ অর্থাভাবে, লৌকাভাবেঃ নিষ্ঠাভাবে তা৷ ষে পরিমাণে 



১৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

অসমাঞ্ঠ- থাকবে সেই পরিমাঁণেই সেজন্যে লজ্জিত হওয়া চাই। অতএব সমুদ্রের এপারে ওপারে 

দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে, তাতে শরীর থাক্ আর যাক্। 
তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জিনিষটাকে আত্মীয়ের মতো) দেখো । যদি 

কোথাও শৈথিল্য ধরা পড়ে তবে ছুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো । ,আমার অন্পস্থিতিতেই 

তোমাদের দায়িত্ব আবে! অনেক বেশি এই কথাটি ভূলোন1। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই আত্মীয়োচিত 

দায়িত্ববোধ যর্রি জেগে ওঠে তাহলে আমি সব চেয়ে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হই। সম্প্রতি আমরা 

বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থাবিধিকে আট করে তুল্ছিলুম, তার মধ্যে ওখানকার মেয়েদের বেষ্টন করতে 

পারিনি । সেখানে শান্তিনিকেতনের পুরুষ কতৃপক্ষদের দৃষ্টি দেওয়া ছুঃসাধ্য। আমি ওখানকার আশ্রম- 

সম্মিলনী থেকে অনেক প্রত্যাশ! করচি। এই সম্মিলনীর যোগে ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে একট' 

স্বকর্ৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠচে অন্গভব করে আমি মনের মধ্যে খুব একট! আশ্বাস বোধ করেছি। 

কিন্তু ছুর্ভাগাক্রমে এই আশ্রমসন্মিলনীতে মেয়েরা আছে পদ্মপত্রে জলের মতো-_ তাঁরা ওর সঙ্গে এক 

হয়ে যায়নি । এই কারণে সমস্ত আশ্রমের প্রতি মেয়েদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছেন] । 

তারা কি পেতে পারে একথা যতট1 ভাবচে কি দিতে পারে একথা তত ভাবচেনা। তাতে করে 

আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের প্রাণের যোগ ত্যাগের পথে সম্পূর্ণ হয়ে উঠচেনা। এইটে আমাকে সব চেয়ে 

আঘাত দিয়েচে। কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি সেইদিন থেকেই আমার 

মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রমরচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা স্বন্দর এবং প্রাণবান হয়ে উঠবে। 

পূর্ববকালের ছাত্রীদের মধ্যে ইভা ও বাব্লি হৃদয় দিয়ে আশ্রমকন্মের আন্ুকুল্য করেচে-_ সেইজন্যে 

আজো আশ্রমের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সরস ও সবল হয়ে আছে। তারা নিয়ম রক্ষী সম্বন্ধেই যে কেবল 

সতর্ক ছিল তা৷ নয় তারা আশ্রমের কোনে! অনিষ্ট আশঙ্কা ঘটলে সর্বান্তঃকরণে ব্যথিত হয়ে উঠত -_- 

বারবার আশ্রমব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনা করতে আস্ত, সেটা তাদের নিজের অধিকারলাভের 

স্থবিধাসাধনের দাবী নিয়ে নয়, সাধারণ হিতের প্রতি লক্ষ্য করে। সেইজন্যে তখনকার দিনের উত্সব 

প্রভৃতিতে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের এত বেশি সাহায্য করেচে। আশ্রমের প্রতি আত্মীয়ভাবের 

নিষ্ঠা যদি ওখানকার মেয়েদের মনে স্বভাবতই স্ফি না পায় তাহলে জানব এঁ অংশে সমস্ত আশ্রমের 

সাধন ব্যর্থ হয়েচে। নুটু আমাদের আশ্রমেরই মেয়ে-_ শিশুকাল থেকে সে সর্ববতোভাবেই এখানে 
মানুষ হয়েচে-_ আশ্রমের জন্যে সে সাধ্যমত চেষ্টা করচে এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার 

সেই চেষ্টা ওখানকার ছাত্রীমগ্ডলীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে না পারলে যথার্থ সফলতালাভ করবেনা । তাই 

ইদ্রানীং আমার মনে হচ্ছিল যে মেয়েরা যদি স্বতন্ত্র আশ্রমসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করে ও সম্মিলনীতে তাদের 

সম্মিলিত সাধনা যদি আশ্রমের হিতসাধনে তাদের দায়িত্বে উদ্বোধিত করে তোলে তাহলে আমার 

সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়। একদিন শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লী ছিলনা তখন ওখানে ছুই একটি গৃহস্থবাড়িতে 
ছাঁড়া মেয়েরা কেউ থাকতেন না। তখন কতদিন আমি কবিস্থলভ কল্পনায় আশ্রমলক্মীদের কথা 

ভেবেছি-_- তখন আমার মনে ছিল ওখাঁনে গুরুপতীদদের আসন প্রতিষ্ঠা যদি হয় তাহলে আশ্রম প্রাণে 
পূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সে কল্পনা রূপ গ্রহণ করেনি। এমেরিকায় [0:0%29য় যখন ছিলাম 

তখন 1115. 9951041 প্রভৃতি গুরুপত্বীদের লোৌকসেবা আমি দেখেছি ও তার মাধুধ্য আমি ভোগও 
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করেছি। ঠিক সেই প্রাণের জিনিষটি হৃদয়ের যত্ুটি পুরুষদের দ্বার] সম্ভবপর নয়। আমার মনে ছিল 
মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুঙধার অসুতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দ্রেখা দেবে । নান! উদ্যমের 

নতরোতে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস 
করে তুল্বে। সেটা যে*ঠিকমতো হয়নি - এটা আমার কাছে নিতাস্ত অস্বাভাবিক ঠেকে। তাই মনে 
হয় এব মধ্যে আমাদেরই ক্রটি আছে। হয়তো এর কর্মপ্রণালীর মধ্যে মেয়েদের শক্তিকে ঠিকভাবে 

আবাহন করতে পারিনি। কিন্তু সেইরকম বাইরের আম্কুল্যের প্রতি অপেক্ষা করে থাক ঠিক 
হবেন।। মেয়েদের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সে যেন আপনার স্থান আপনিই জয় করে নেয়। 

আশ্রমের মধ্যে সেট। কোনো কারণেই যেন অব্যক্ত না থাকে । মেয়েরা! যদি আশ্রমপশ্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে 

প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্বীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাহলে তাদের সকলের যোগে 

শ্রীভবনের ও সেই সঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মনে আশা করে আছি একদা] 

ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় 

উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়ের! সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্ষণ্টক ও তার বিধিবিধানগুলিকে 

যদি স্দৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অন্থকুল করেন তাহলে কাজ অনেকদুৰ এগিয়ে যাবে। 
এখনো সেইজন্যে আশী করে থাকব। 

পাঠভবনের জন্যে আমি যে আদর্শপত্র তৈরি করে দিয়েছি, সেটিকে বিশ্লেষণ করে তোমরা 

অধ্যাপকের মিলে একটা কর্তব্যতালিক! তৈরী কোরো । সেই তালিকার মধ্যে কোন্গুলি অনুষ্ঠিত হচ্চে 

কোন্গুলি অমন্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্চে এবং কোন্গুলি আদে৷ অনুষ্ঠিত হচ্চে না তা নিয়তই তোমাদের 
চোখের সামনে থাক] চাই । অন্য দেশের লোৌকের কাছে যখন শান্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এই সব 

আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিস্ময়বোধ করে-_ কিন্তু এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত 

না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কিছুই হতে পাবেনা । 

ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র নিষ্ঠা দাবী করিনি । খুব সম্ভব আমি 

তার অধিকারী নই। যদি অধিকারী হতুম তাহলে এতদিনে আশ্রমকে ঘিরে সহায়কারবী লোকের অভাব 

হতনা । আশ্রমেব আদর্শেব মধ্যে যে সত্য আছে আমি কেবল সেই সত্যের দোহাই দিয়েছি । যে 

কারণেই হোক আমাদের দেশে ব্যক্তিগত নিষ্ঠার প্রভাবই সব চেয়ে প্রবল-_ সেই নিষ্ঠার যোগেই আমাদের 
দেশে ত্যাগ সহজ হয়। এই ব্যক্তিম্ববূপের মহিমা নিয়ে ধার! জন্মগ্রহণ করেন তার! ছাড়া আর কেউ যদি 

তাদের মুখোষ পরে আড়ম্বর করে তাহলে সেটা একটা গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠে । অতএব ও পথ আমার 

নয়। সেইজন্যেই তোমাদের কাছে নির্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশি কিছু দ্রাবী করতে আমি কুস্তিত হই। 

কাজের ক্ষেত্রে সর্বদাই সেই বেশিটুকুর দরকার হয়। সেই বেশিটুকু দেওয়া সহজসাধ্য, এমনকি আনন্দময় 

হতে পারত, যদি বি্াালয়ের আদর্শগত সত্যরূপের প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রবল হত। তাহলে নিজের 

কথা অনায়াসেই ভোলা যেত। কিন্তু সেটাকে দাওয়া! করা যায় না। দেনাপাওনার সন্বন্ধেই দাবীদাওয়ার 
কড়াক্রান্তি হিসাবনিকাস চলে-_ কিন্তু যা দেনাপাওনার অতীত তার উপরে ব্যক্তিবিশেষের জোর খাটেন।, 

ব্যবস্থা বিভাগের জোর খাটেন-- সত্য শ্বয়ং তীর সমস্ত আনন্দ নিয়ে ধার অন্তরে আবির্ভত হন তিনি 

বিনাবাক্যেই সর্ব সমর্পণ করেন। সেই কথা যখন মনে ভাবি তখন একথাও স্বীকার করি যে শীস্তি- 
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নিকেতনের আশ্রমের কীজকে সত্য করে তোলবার ভার আমার মতো লোকের নেওয়া [উচিত] ছিলন1। 

আমি ভাবুকমাত্র, আমার মনে ভাবের রূপ প্রকাশ পায়, তাতে আমার নিজেকে উৎসাহ দেয়, আমার 

নিজেকে আমার সহজ আরামের আয়োজন থেকে সঙ্গহীন উপলবন্ধুর পথে বের করে আনে-_ কিন্তু 

আমার নিজের মধ্যে প্রেরণাশক্তি নেই। এ শক্তি কেউ চাইলেই পায়না! এ শক্তি ঈশ্বরদত্ত। 

যার এ শক্তি স্বভাবত নেই তার এমন কোনে কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় যে কাজের জন্যে 

বিভিন্ন চরিত্রের নানা লোকের প্রয়োজন। সেই বুকে এক লক্ষ্য অভিমুখে প্রেরণ করা কেবল 
ভাবুকের কাজ নয়। অথচ ছুর্দৈবক্রমে কোনে এক সময়ে এই কন্মভার আমি শ্বীকার করেছি। 

আমি এই কাজের যোগ্য নই বলেই প্রথম দ্রিন থেকেই নির্তিশয় ছুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়ে এসেচি। 

এইজন্তেই এই কর্মের অন্তরের দিকে যতই অভাব বেড়েছে বাইরের দিকে এর বূঢতা ততই কঠিন 

হয়েচে। ততই টাকার প্রয়োজন এত উগ্র হয়ে উঠেচে। সকলের সব অভাব আমাকে একলাই মেটাতে 

হবে। ভিক্ষার ঝুলি আমার একলারই স্বন্ধে। তাতে প্রত্যহ আমার শরীর পীড়িত, চিত্ত উদ্বেগে 

অশান্ত-_ দুরাঁশার তাড়নায় সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরে বেড়াচ্চি ফল অতি অল্পই মিলচে-_ অপরপক্ষে 
অহৈতুক প্রতিকূলতা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হয়ে উঠচে। এমনি করে আজ ২৫ বৎসর বহু টানাটানি 
করে কেটে গেল, এখনও কুলের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলেমনা। আর বেশি দিনের মেয়াদ নেই। 

এখন এই অল্প কয়দিনের জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য বা ক্লান্তির দৌহাই দিয়ে আমার চেষ্টায় শৈথিল্য 

ঘটতে দেবনা । প্রদীপে তেল জোগাতে হবে। নইলে আজ আমি কিছুতেই শান্তিনিকেতন থেকে 
বেরিয়ে আসতুমন]। 

ইংবেজিসোপান ও সহজপাঠ যাতে অতি শীঘ্র ছাপানো হয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার 

করা হয় সেজন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরো । ইংরেজিসোপান প্রথমভাগখানা ছাপা শেষ হতে দেরি হওয়া 

উচিত নয়__ অবিলম্বে হাতে নিয়ো । কত কপি ছাপা কর্তব্য তার পরামর্শ কর্মপচিবের কাছ থেকে 
নেওয়া দরকার । সহজপাঠের ছবিগ্তলি শেষ হতে আশা করি দেরি হবেনা। 

ম-- সম্বন্ধে আমার মনে একটা সক্ষোচ বয়ে গেছে। তাঁর কাছে কিছুমাত্র ত্যাগের 

দাবি আমি করতে পারিনে। তাকে যেন অনুরোধের পীড়নে বাধ্য করা না হয়। আমাকে তিনি 

জানেননা আমার কাজকেও অল্পই জানেন-_ উৎসাহপুর্ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে 
আত্মসমর্পণ করবেন তার কোনে। হেতু নেই। সেট! যদি সহজ হত তবে আমার পক্ষে আনন্দের হত। 
কিন্ত কোনোদিনই হয়নি হঠাৎ আজই ইবে এমন আশা আমি করবনা । 

ম্ঙ্গলবারে বন্বাই মেলে যাত্রা করব। যদি সোমবার, এমনকি মঙ্গলবার অপরাহ্েও একবার 
আসো! তবে যদি কিছু বলবার থাকে বলব। 

আমার সব [+906015গুলো ও বাংলা ও ইৎবেজি কাব্যগ্রন্থ ও [১০150119116 01590159 

ঢ1, 92৫0202 সঙ্গে এনো। বিশ্বভারতীর সাঃপ্রকাশিত 1০0022]খানাও চাই, যার মধ্যে 
ক্ষিতিবাবুর বাউল আছে। ইতি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ 

" একখণড ক্রাঙ্ষধন্্ চাই । শুভামুধ্যায়ী 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



বাল্সীকি ও কালিদাস 

শ্রীবিষুণ্পদ ভট্টাচার্য 

“পুরাণকবিক্ষুনে ব্মনি ছুরাপমস্পুষ্টং বস্ত, ততশ্চ তদেব পরিসংস্কর্তৃৎ প্রযতেত”-. 
ইতি আচাধ্যাঃ। _বাজশেখর : কাব্যমীমাংসা, দ্বাদশ অধ্যায়। 

১ 

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের স্থান যে সর্বোচ্চ ইহা নিবিবাদ। সংস্কৃত- 

সাহিত্যের ধাহার! কিছুমাত্র রপাস্বাদ করিয়াছেন, তাহারা কালিদাসের কাব্যের চিত্রোন্মাদী মাধুর্য কখনও 

ভুলিতে পারিবেন না। ভার্তীঘ় সাহিত্যের নন্দনকাননে কালিদাস পাবিজাতপাদপের ন্যায়ই বিরাজ 

করিতেছেন, তাহার স্ক্তিমঞ্জরীর সৌরভ দূর দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছে । কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 

জয়স্তভট তাহার ন্যায়মঞ্রী? গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন_- 
“অমতেনেব সংসিক্তীশ্ন্দনেনেব চচিতাঃ | 

চক্্রাংশুভিরিবোদ্দৃষ্টাঃ কালিদীসম্ত স্ত্ত'রঃ ॥৮ 

“কালিদাসের স্থক্তিসমূহ যেন অযৃতরসের দ্বার! সিক্ত, চন্দনরসের দ্বার! অলি, এবং চন্দ্রকিরণের 
দ্বার! উদ্গৃষ্ট 1” 

আমাদের প্রাচীন আলম্কারিক আচার্ষগণও কালিদাসকে ব্যাস ও বালীকির সমান আসন দান 

করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই । মহাভারতের কিংবা! বামায়ণের বিশালতা কালিদাসের কাব্যের 

মধ্যে দৃষ্টিগোচর না হইলেও থে শব্দার্থম্পদ্, কল্পনার নিরঙ্কুশ বিহার, ভারতের চিরন্তন আদর্শের প্রতি যে 
অকুন্ঠিত শ্রদ্ধার বিশ্ময়কর সমন্বয় কালিদাসের কাব্যে ঘটিয়াছে, তাহ রামায়ণ কিংবা! মহাভারতের অষ্টার 

পক্ষেও অগৌরবের নহে। তাই সহৃদয়-শিরোমণি আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলিয়াছেন__- 

“যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতেয়ে। ছিত্রাঃ পঞ্চ]! ব1 মহাঁকবয় 

ইতি গণ্যন্তে।” 
“যে প্রতিভাবিশেষের ক্ফুরণের ফলে, অতিবিচিত্রকবিপরম্পরাপ্রবাহী এই সংসারে কালিদাস 

প্রভৃতি দুই-তিনজন অথবা পাঁচ-ছয়জন পুরুষই কেবল মহাকবি বলিয্া! পরিগণিত হইয়া থাঁকেন।৮১ 

কিন্ত কালিদাসের এই শব্দার্থনির্বাচন বিষয়ে মাত শালীনতাবোধ কোথা হইতে আসিল ? 

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের মত মহাঁকবির আবির্ভাৰ সত্যই সাধারণ পাঠকের নিকট 

পরম বিশ্ময়কর ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হইবে-_ইহা যেন পূর্বাপরসংগতিশূন্ একটি আকম্মিক 
সংঘটন! আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিলে, সংস্কতসাহিত্যের বিশাল বিরলপ্রচার প্রান্তরে কালিদাস 

১ ধ্বন্তালোক, বৃভি পৃ, ৯৩, কাশী সংস্করণ 



১৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

যেন অভ্রংলিহ বদম্পতির মতই একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে খধিকবিদ্য়ের 

কাব্যপ্রবাহ কোন্ অনাদিকাল হইতে ভারতীয় জনসাধারণের মানসভূমিকে আপন পীধুষধারায় 
প্লাবিত ও সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, একমাত্র কালিদাসই যেন তাহা হইতে জীবনরস 
সংগ্রহ করিয়া আপনার কাব্যবনস্পতিকে নিয়ত অভিষিক্ত করিতে ' পাবিয়াছিলেন। কালিদাস 
কোন্ এঁতিহাসিক যুগসদ্ধিক্ষণে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জানি না। তিনি কোন্ 

বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন--তাহা আজও পর্যন্ত গবেষণার বিষয়ই বহিয়া গিয়াছে । তথাপি, 

রামায়ণ-মহাঁভারতব্ধপী মহাকাব্যদ্য়ের রচনাকাল ও কালিদাসের আবির্ভাীবকাঁল-__এই উভয়সীমার 
মধ্যবর্তী কালখপ্ড ব্যাপিয়া প্রাচীন ভারতে কতদূর সাহিত্যিক বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার ফলে 
স্মভিজ্ঞানশকুন্তলের মত দৃশ্তকাব্য ও বঘুবংশ-কুমারসম্ভব-মেঘদূতের মতো শ্রব্যকাবোর স্ষ্টি সম্ভব 
হইল--এই প্রশ্ন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসানুসন্ধিতস্থর চিত্তে উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক। ববীন্দ্রনাথ 

নিজের সম্বন্ধে একজায়গায় বলিম্নাছেন, “আপন ্ষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে 

সাধারণের সঙ্গে বাধেনি।”২ কিন্তু সত্যই কি তাই? বঙ্গসাহিত্যের সন্কীর্ণ শাদ্বলীচ্ছন্ন সাহিত্যভূমিতে 

মধুস্থদন-বন্ধিম-রবীন্দ্রনাথের মতো যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক প্রতিভার আবির্ভাব আপাতদৃষ্টিতে যতই 
খামখেয়ালী ও কাধকারণশৃঙ্খলাবহিভূতি বলিয়! প্রতীয়মান হউক না কেন, স্থক্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে 
যেমন সেই আপাত-আকস্মিকতাঁর মধ্যেও নিগৃঢ় কার্ধকারণতত্ব আবিষ্কার করিতে পাবা যায়, সেইরূপ 
কালিদাসের সাহিত্যিক প্রতিভার বিস্ময়কর নিঃসঙ্গত্ব ও অলৌকিকতা৷ ছূর্ভেছ্য কার্যকারণশৃঙ্খলার্ দ্বার! 

নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। বৌদ্ধদর্শনের "প্রতীত্যসমুত্পাদতত্ব'” (6119915০৫61: 
01181119010) দৃশ্ত জড়জগতের ক্ষেত্রে যেমন, সেইরূপ মনোজগতের পক্ষেও তুল্যভাবেই প্রযোজ্য । 
এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রমই থাকিতে পারে না। কালিদাসের কবিপ্রতিভার উপর তাহার 

পূর্ববর্তী কবিগণের ও তাহার সমসাময়িক সাহিত্যিক পরিবেশের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত কাধকর 
হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে নিরূপণ কর! অত্যন্ত দুরহ। তথাপি পূর্বকবিগণের কল্পনা যে, অতিস্বপ্প- 

পরিমাণে হইলেও, কালিদাঁসের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও ক্রমবিবতনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, ইহা স্বীকার 

করিতেই হয়। অন্যথা সাহিত্যিক ভ্রমবিকাশের মূল ততই ব্যাহত হইয়! পড়ে। এই স্বীকৃতির দ্বারা 
কালিদাসের প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র লাঘব প্রদর্শন কর! হয় বলিয়া মনে করা ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধিরই 
পরিচায়ক । এইব্ধপ অন্ধভক্তির দ্বারা মহাকবির প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদশিত হইয়া থাকে 

বলিয়া আমি মনে করি না। কালিদাসের মহাকবিত্ব কতটুকু তাহার নৈসগিক প্রতিভার দান, আর 

কতটুকুই বা পূর্বকবিগণের কাব্যভাগ্ার হইতে সমাহৃত ও সংস্কত-_ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমর জানিবার 

চেষ্টা করিব, ততক্ষণ পর্ধস্ত কালিদাসের অলোকসামান্য স্ষ্টিশক্তির যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা! আমাদের পক্ষে 

অপভ্ভব। আমি ইহা বুঝি যে পূর্বকবিগণের প্রতি কালিদ্াসের খণ স্বীকার করিতে, কালিদাসের এই 
অধমর্ণত্বের কথা চিস্তামাত্র করিতেও বহু সংস্কতসাহিত্যব্সিক সহ্ৃদয়ের চিত্ত বিমুখ হইবে, কুণ্ঠিত হইবে, 

ব্যথিত হইবে। তথাপি এই “বিবেকজ্ঞানে”্র পর কালিদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে যে সাদর সম্রমবোধ আমাদের 
চিত্তে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই হইবে মহাকবির শিল্প প্রতিভার প্রতি প্রক্কত সম্মানের প্রতীক। 

২ সাহিত্যের হ্বরূপ, 'সাহিত্যে ইতিহাসিকতা, পৃ ৬৭ 



চতুর্থ সংখ্য। বধলীকি ও কালিদাস ১৮৯ 

কালিদাস তাহার “মালবিকাগ্মিমিত্রঁ নাটিকার প্রস্তাবনায়: তাহীর পূর্বগামী প্রথিতযশঃ 
কবিত্রয়ের নাম সসন্ত্রমে উল্লেখে করিয়াছেন ।--তীহাদের মধ্যে একজনের নাম বত'মানে প্রত্যেক সংস্কৃত- 

সাহিত্যাঙ্গরাগীর নিকটই স্ুুপরিচিত। “ভাসকবি'র কথা আমরা বহুদিন যাবৎ বিস্ৃত হইয়াছিলাম। 

কিন্তু ভাসনাটকচক্রে'র আকম্মিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতসাহিত্যগগনের একটি অস্তোন্মুখ উজ্জল 
জ্যোতিষ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পুনরায় উদ্দিত হইয়াছে । সৌষিল্ল এবং কবিপুত্র নামক অপর দুইজন 

কবির সাহিত্যিক প্রতিভার সম্বন্ধে আজও আমরা অতি অল্পই অবগত আছি। তথাপি একথা নিঃসন্দিগ্ধ 

যে, উদীয়মান “বত মান কবি” কালিদাস থে কবিদ্ধয়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, 

তাহারা, অধুন। বিস্বৃত হইলেও, প্রতিভাশালী কাব্যশ্রষ্টী ছিলেন। এই তিনজন ছাড়াও, কালিদাসের 
পূর্বে “কবিগ্রাম” যে অন্যান্ত কবিগণ কর্ৃকি অধ্যুষিত ছিল, ইহা অন্থমান করা তুল হইবে না। অনেকে 

বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষকে কালিদাসের পূর্বগা্ী বলিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু 

কালিদাসের আবির্ভাবকালের নিঃসন্দিগ্ধ কোনও সাক্ষ্যের অভাবে তীহাদের এই যুক্তিকে অভ্রাস্ত বলিয়া! 

মনে করিতে অনেকেই স্বীকৃত হইবেন ন1। 

যাহাই হউক, কালিদাস এই সকল পূর্বগামী কবিগণের কাব্য নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছিলেন-_একথা 

অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ কর! হইবে, যেমন সত্যের অপলাপ করা হইবে রবীন্দ্রনাথ, ভার্তচন্দ্র 
মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণের রচনার সহিত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত 

ছিলেন বলিলে। যদিও মহাঁকবিগণের সহজ প্রতিভাই সমস্ত কাব্যনির্মাণের মূলে, তথাপি মেই 
প্রতিভার উদ্ভাসন, সংস্কার ও উতৎকর্ষের জন্ত পূর্ব কবিগণের রচিত কাব্যের অন্থশীলন অপেক্ষিত,_ইহ। 

প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন।৩ ইহা কোনও অগৌরবের কথা নয়। “সহজ প্রতিভা*র সহিত বুদ্ধিম্তা, 
কাব্যান্ুশীলন, ও বহুশ্রততা বা বুৎ্পভ্ভির একত্র সমবায় হইলেই কবিকর্ম চরম উতৎ্কর্ষ লাভ করে--ইহ। 

নিবিবাঁদ 1৪ সেইজন্যই “কাব্যপ্রকাশ'কার মন্মটভট্ট “কাব্যহেতু”র মধ্যে বুৎ্পত্তি বা নৈপুণ্য এবং 
কাব্যজ্ঞশিক্ষাজনিত অভ্যাস এই কারণদ্য়কেও শক্তি বা নৈসগিক প্রতিভার সহিত সমান আসন দাঁন 

করিয়াছেন। এই জন্যই প্রাচীন ভারতে কবিষশঃপ্রাথিগণের শিক্ষার জন্য “কবিচর্ধা”, নামে একটি 

পৃথক্ শাস্কই গড়িয়| উগিয়াছিল। স্থতরাং কালিদাসও সে পূর্বকবিগণের নিবন্ধসমূহ অনুশীলন করিয়া 
তাহার নৈনগিক প্রতিভার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, ইহ! স্বীকার করিতেই হয়। বিশেষতঃ রামায়ণ 

৩ র।জশেখর 'প্রতিভা*র ছুইটি প্রধান ভেদ দেখা ইয়া--( কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী ), প্রথম জাতীয় “প্রতিভার অর্থাৎ 

কারযিত্রী প্রতিভার আবার তিনটি অবান্তর ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন--যথা, সহ্জা, আহাঁধা ও ওপদেশিকী। ইহার মধো 

'সহজ' প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন--“এঁহিকেন কিয়তাপি সংস্কারেণ গ্রথমাঁং তাঁং সহজেতি ব্যপদিশভি |” 

--হুতরাং 'সহজ-প্রতিভী"সম্পন্ন কৰির পক্ষেও যে কাঁব্যানুশীলনজনিত সংস্কার প্রয়োজন, ইহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন ।-- 

কাঁব্যমীমাংসা, পৃ ১২ 

৪. “উৎকর্ঃ শ্রেয়ান্ত ইতি যাঁযাবরীয়ঃ। স চানেকগুণসন্নিপাতে ভবতি। কিঞ্চ--“বুদ্ধিমত্্ং চ কাব্যাঙ্গবিদ্যান্বভ্যাস- 

কর্মচ। কবেশ্টোপনিষচ্ছক্তন্ত্র়মেকত্র ছুর্লভম্॥ কাব্যকাব্যাঙ্গবিদ্যাস্থ কৃতাভ্যাঁসস্য ধীমতঃ। মন্ত্রানুষ্ঠাননিষ্স্ত নেদিষ্ঠ। 

কবিরাঁজতা ॥৮--কা, মী, পু ১৩ 

পুনশ্চ-_-প্রতিভাব্যুৎপত্তী মিথ সমবেতে শ্রেয়স্যো" ইতি যাষাঁবরীয়ঃ। ন খলু লাবশ্যলাভাঁদূতে রূপসম্পদ্ খতে 

বূপসম্পদে বা লাবপ্যলন্বির্মহতে সৌন্দধ্যায়।- এ, পৃ ১৬ | 



১৯০ __ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

ও মহাভারত-__ভারতের চিবস্তন আদর্শ ও সাধনার বাঙ্ময় প্রতীকম্বরূপ--এই মহাকাব্যদ্য় ভারতীয় 
কবিসম্প্রদায়ের কবিত্ব ও কল্পনাকে চিরকাল উজ্জীবিত করিয়া আপিয়াছে। এই মহাকাব্যদ্য়ই ছিল 

সকল কবির উপজীব্য ।ৎ ভাপ, কালিদাস, ভবভৃতি, মুরারি, রাজশেখর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি প্রথিত- 

যশ কবিগণ এই মহাঁকাবাঘদ্ধয়ের অক্ষয় ভাগার হইতেই তাহাদের কাব্য ও নাট্যের উপাখ্যান-ভাগ 

সংকলন করিয়াছিলেন । ইহা তাহাদের কবিত্বের পক্ষে কোনও গর্থাস্চচক নহে । সকল দেশেই এই প্রথাই 

চলিত আছে। মহাকবি শেক্স্পীয়বের নাট্যসমূহের আখ্যানভাগও প্রায় সকল স্থলেই প্রাচীন পৌরাণিক 
কাহিনী অথবা এরতিহাসিক নিবন্ধ হইতেই সংগৃহীত । অলংকারশাস্ত্রেও এই প্রথাকে স্বীকার করিয়া লওয়' 

হইয়াছে । আলঙ্কারিকগণের মতে রামায়ণ, মহাভারত, বুহৎ্কথ! প্রভৃতি মহাঁকাব্যই সকল কাব্য এবং 

নাট্যের “কথাশ্রয়”। সুতরাং কালিদাসও তাহার কাব্যবস্ত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণকথা হইতেই 

আহরণ করিয়াছিলেন । “রঘুবংশে”র বিষয়বস্ত যে স্পষ্টতই “রামায়ণ” হইতে আহত, তাহা! মহাকাব্যের 

নামকরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় | কিন্ত 'মেঘদূত নামক খণ্ডকাঁব্য, যাহা কালিদাসের কবিত্বের সর্বশরেষ্ট দান 
বলিয়! জগতের সহদয়-সমাজ কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ!ও রাঁমায়ণের কল্পনার দ্বারাই অন্ুপ্রাণিত 
হইয়াছিল, ইহা রামায়ণ মহাকাব্য ধাহাব! স্থক্ক্রভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাহাবা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিবেন । 

কিন্ত বিষয়বস্তর কথা ছাড়িয়।! দিলেও কালিদাস তাহার শব্দসম্পদ্, উপমাসম্ভার ও কল্পনাভন্দীর জন্য মহাকবি 

বাল্মীকির শ্লোকোচ্ছাসের নিকট কতদূর পর্যন্ত খণী ছিলেন, তাহ! স্ক্ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। আজ আমবা শব্দমসৌষ্টব, উপমাবিন্তাসের অলোকসামান্ত মনোহারিত। এবং কল্পনার 

বিচিত্র লীলার জন্য কালিদাসের স্ততিগীতিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছি। সেই স্ততির কতটুকু অংশ মহাঁকবির 
প্রাপ্য আর কতটুকুই বাঁ আদিকবি বত্রাকরের শিল্পপ্রতিভার গতি প্রযোজ্য, তাহার যথাযোগ্য বিচার 

এপর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা কালিদাসকে পাইয়া যেন বাল্সীকিকে ভূলিয়াছি, ফলের 

আন্বাদ পাইয়। বীজকে বিস্থৃত হইয়াছি, প্রবাহের বিচিত্র শোভায় মুগ্ধ হইয়া! গহনগিরিকন্দরবর্তী উৎসের 

সন্ধান হইতে বিমুখ হইয়াছি। কিন্ত কালিদাস তাহার বিশ্ববরেণ্য পূর্বস্ছরির নিকট আপনার সাহিত্যিক 
ঝণ স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই । 'রিঘুবংশে”র প্রারভ্তেই তিনি বলিয়াছেন : 

“অথবা কৃতবাগ্দ্ধারে বংশেহস্মিন্ পুর্বস্থরিভিঃ | 

মণৌ বজ্রপমূত্কীর্ণে হুত্রস্তেবান্তি মে গতিঃ ॥৮৬ 
আবার, “রঘুবংশে"র পঞ্চরশ সর্গে কুশলব কতৃক বামায়ণগানের বর্ণন। প্রসঙ্গে মহাকবি বলিয়াছেন ঃ 

"বৃত্ত বাঁমস্ত বাল্সীকেঃ কৃতিন্ডো কিন্নরম্বনৌ। 
কিং তদ্যেন মনে হর্তুমলৎ স্তাতাং ন শৃতাম্ ॥৮-_ ১৫৬৪ 

৫ কবি গোবর্ধন তাহার “আব্যানপ্তশতী” শীর্বক কোষকাব্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং অধুনা লুপ্ত “বৃহৎকথা' শীর্ষক 

কথাকাব্যের বিষয়ে সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“প্ীরামায়শ-ভাঁরত-বৃহৎকথানাঁং কবীন্ নমস্ছুর্মঃ | 

ব্রিআোতা ইব সরমা সরন্বতী স্ফুরতি যৈষ্ডিন্ন| ॥৮--৩৪ 

৬ রঘুবংশ ১ম সর্গ, ৪ শ্লোক। মল্লিনাথ : *পূর্বৈঃ স্থরিভিঃ কবিভির্বানদীক্যাদিভিঃ কুতবাগদ্বারে কৃতং রামায়াণাদ্দি- 

প্রবন্ধরূপ| যা বাক সৈব দ্বারং প্রবেশে যস্ত তন্মিন্।” 

পাপ 



চতুর্থ সংখ্যা ধাল্সীকি ও কালিদাস ১৯১ 
স্থতরাৎ কালিদাস তাহার শব্দসৌষ্ঠব, উপমানির্বাচন এবং কল্পনাবিলাসের জন্ত প্রাচেতসকবির নিকট 

কতদূর খণী ছিলেন, তাহা মে স্ুক্্রবিচারের যোগ্য, ইহাতে কিছুমাত্র বৈমত্য থাকিতে পারে না। 

ৃ ২ 
আমর প্রথমে কালিদ্রাসের উপমাসম্তাবের বিষয়েই আলোচনা! করিব। উপমার নবীনতা ও 

চমৎকারিতার জন্যই কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুলপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত । “উপমা কালিদাসম্ত”-__-ইহা৷ একটি 
প্রবাদবাক্য হইয়] দাড়াইয়াছে। তাহার কাব্য বা নাট্যের যে কোনও শ্রেক আলোচনা করা যাউক না 

কেন, তাহাতে উপমার অন্তনিগুঢ স্থষমা আমাদের চিত্তকে প্রলোভিত করিবেই। কিন্তু এই সকল উপমা 
নির্বাচনের জন্য কি মহাকবির কোনও প্রযত্ব আবশ্তক হইয়াছিল? আদৌ নহে। কালিদাসের উপমার 

সহিত, পরবর্তী যে কোনও খ্যাতনামা! মহাঁকবি--ভারবি, মাঘ, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য হইতে উপমা 
নির্বাচন করিয়া, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে ইহা সহজেই প্রমানিত হইবে । মহাকবি কালিদাসের 
উপমানির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ! ভূলোক, ছ্যলোক, অন্তরীক্ষলোক, মানবের 

অন্তগৃটি বাঁসনালোক, এই দৃশ্টমীন বিপুল বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টি, মহাকবির নিশ্রতিঘ 
প্রাতিভদর্শনের সম্মুখে যেন আবেগভরে, আগ্রহাতিশধ্য বশতঃ নিজ নিজ সৌন্দর্য ও মাধুর্য উন্মুক্ত করিয়া 

দিয়াছিল, বিকীর্ণ করিয়। দিয়াছিল ! সন্দয়চক্রবর্তী আনন্ববধনাচাধ্যের ভাষায় আমরা বলিতে পাবি-_ 
“অলঙ্কারান্তরাণি তু নিরপ্যমাণদুর্ঘটনান্তপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবে্রহংপুবিকয় 
পরাপতত্তি ।৮-_ অলঙম্কারসমূহ যেন কবির লেখনীর অগ্রে সঙ্ঘবদ্ধব্ূপে আবিভূ্তি হইয়া ব্যাকুলস্বরে প্রার্থন! 

করিয়াছে__ “আমাকে আগ্রে নির্বাচন করো, আমাকে আগ্রে !”৭ মহাকবি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের বর্ণনা 

করিতে গিয়া যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন নাঁ। নীল-ধবল প্রবাহদছয়ের পবিত্র সঙ্গম দেখিয়া! কখনও 

নীলকাদম্বপংক্তিবিমিশ্িত মানসোত্স্ক শুভ্র বলাকার দৃশ্ঠ তাহার মনে পড়িতেছে, কখনও কালাগুরু- 

বিন্দুলাঞ্িত শুভ্রচন্দনদ্রববিরচিত শৃর্দীরর্চনার লৌন্দর্য তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিতেছে, কখনও বা নিশীথে নিবিড় আরণ্যভূমিতে বিকীর্ণ গহনচ্ছায়াশবলিত জ্যোত্সার চিত্োন্মাদী 

সৌন্দর্য তাহার স্থৃতিপথে উদগত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই মহাদেবের বিভূতিভূষিত ভূজগবলয়মণ্ডিত 

দেহস্কষমা তাহার রসবিহ্বল চিত্তে সহস! উদ্দিত হইয়া সমগ্র বর্ণনার মধ্যে একটি অলৌকিক ভক্তিরসের 

সঞ্চার করিতেছে! উপমার পর উপমা _সহ্জ সুন্দর, অযত্ব বিহিত, প্রতিভার টনসগিক শক্তির দ্বারা 

সমুল্লসিত!” ইহাই “স্থকুমারমার্গে”্র কবিপ্রতিভা, যাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কাশ্মীরক আলম্কারিক 
কুস্তকাঁচার্য তীহাঁর “বক্রোক্তিজীবিত” গ্রন্থে বলিয়াছেন-_- 

“অক্লানপ্রতিভোভিন্ননবশব্ার্থবন্ধুরঃ | 

অযত্রবিহিতন্বল্পমনোহারিবিভূষণঃ ॥ 

৭ তুলনীয় : “মতিদর্পণে কবীনীং বিশ্বং প্রতিফলতি। কথং নু বয়ং দৃগ্তামহে-_ইতি মহাত্মনামহংপুরধিকম়ৈব শব্দার্থাঃ 

পুরো ধাবস্তি ।৮--কাঁব্যমীমাংসা, ১২শ অধ্যায়, পৃ ৬২, 

৮ তুলনীয়; “কচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্ন। ভাতি রক্তোৎপলৈঃ কচিৎ॥ 

কচিদাভাতি শুরৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদ্রকু্পলৈঃ ।”-_ কিছবিন্ধ্যাঃ ২৭+ ২২ 



১৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ম 

ভাবস্বভাবপ্রাধান্যন্যক্ক্ৃতাহাধ্যকৌশলঃ। 
বসাদদিপরমার্থজ্ঞমনঃসংবাদস্ুন্দরঃ ॥ 

অবিভাবিতসংস্থানরামণীয়করঞ্জকঃ | 

বিধিবৈদগ্যনিপপন্ননিশ্নীণাতিশয়োপমঃ ॥ 
যৎকিঞ্চনাপি বৈচিত্র্যং ততৎ্সর্বং প্রতিভোদ্ভবম্। 
সৌকুমারধ্যপরিস্পন্নস্তান্দি যত্র বিরাজতে ॥ 
স্থকুমারাভিধঃ সোহয়ং যেন সতকবয়ে! গতাঃ। 

মার্গেণোৎফুল্পকুস্থমকাননেনেব ষট্পদাঃ ॥৮৯ 

কিন্ত কালিদাসের উপমাঁর এই অসীমতা৷ ও চিরনবীন্ত। সত্বেও, বহুক্ষেত্রে মহষি বাল্সীকির 

সারম্বতনিংষ্যন্দই যে তাহার আকরস্বরূপ ইহা অস্বীকার করা চলে না। উভয়ের মধ্যে পরস্পর এই 

ঘনিষ্টসাদৃশ্ঠকে প্রতিভার স্বাভাবিক সংবাদ (০০:7:99]১0705:1০6)-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
দুক্ষর। দুঃখের বিষয় মহামহৌপাধ্যায় মল্পিনীথ স্থুরি, যিনি কালিদাসের “মৃচ্ছিত ভারতী”কে স্বকীয় 

'সঞ্জীবনী” ধারায় পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিলেন, তিনি এই বিষয়ে কোনও 

আলোকপাত কবেন নাই, করিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাহার পূর্বগামী প্রথিতযশ। টাকাকার 
দক্ষিণাবত নাথ ও পরবর্তী টীকাকার পূর্ণপরশ্বতী তাহাদের 'মেঘসন্দেশের” টাকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের 
উপমার সহিত শ্রীরামাম্ণের কল্পনাসাদৃশ্ঠ শ্লোক উদ্ধার পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং রামায়ণই যে 
মহাকবির উপজীব্য তাহ। স্থস্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আমর! এই প্রসঙ্গে উক্ত টাকাকার্ছয়ের 

কয়েকটি উক্তি নিষ্নে উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি-__- 

(১) “মেঘদ্ুতে”র উত্তরমেঘ” খণ্ডে বিরহিণী প্রিয়তমার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে 

উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে-_- 

“তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং 

দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্। 
গাটোৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেম্ষেষু গচ্ছৎস্থ বালাং 
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাৎ পদ্মিনীৎ বান্যবূপাম্ 14৮ ২১৬ 

“রামায়ণে” বি্র্হিণী সীতাদেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই-- 
“হিমহতন্লিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়! নিপীভ্যমানা। 

সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকস্থুতা কপণাং দশাং প্রপন্নী ॥” 

দক্ষিণাবত'নাথ তাহার টীকাম্ন রামায়ণের এই শ্লোকটির অক্ত্যচরণ উদ্ধার করিয়া উহাই যে 

মেঘূতের শ্লোকের উপজীব্য তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।১* ইহা! বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে 

7. ৯: ১ম উন্মেষ, শ্রে। ২৫-২৯ | জট্টব্য £ “এবং সহজসৌকুমাধ্যস্থতগানি কালিদাস-সর্বসেনাদীনাং কাব্যানি দৃষঠন্তে। 

তত্র সকুমারমার্বরূপং চর্চনীয়ম্।”--" বৃত্তিত পৃহ ৭১। 

2১৯ আুন্দরঃ ১৬.৩০  অন্ঠার্থস্ত মূলম্--“সহচররহিতেব চক্রবাকী--” ইতি শ্রীরামায়ণবচনম্। অনেন শ্রীরামায়ণ- 

বচনার্থানুসারেণ কবেঃ পূর্বোক্ত! রামকথা ভিলা? স্পষ্ট: ॥” | 



চতুর্থ সংখ্যা | বাল্ীকি ও কালিদাস ১৯৩ 

রামায়ণস্লোকের দুইটি উপমাই কালিদাস একই শ্লোকে সন্নিবেশ করিয়াছেন, শুধু ছন্দোব্যত্যাসের সাহায্যে 
তাহাতে নবীনতা। সঞ্চার করিয়াছেন মাত্র। রামায়ণস্লোকের ত্বরিতগতি 'পুম্পিতাগ্রা” মহাকবি কালিদাসের 
হস্তে মন্থরগতি মন্দাত্রান্তা"্বপে পরিণত হ্ইয়াছে। ইহাকেই যাধাবরকবি রাজশেখর তাহার 

'কাব্যমীমাংসা*য় শব্দার্থাহরণের “ছন্দোবিনিময্ নামক প্রভ্দেরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।১১ 
(২) ঘক্ষ মেঘসন্দ্শনোতস্থক প্রিয়ার উধ্বেণৎক্ষিপ্ত স্পন্দমান নেত্রতারকাকে মীনপক্ষাহত বেপমান 

কুবলয়কুগ্ডলের সহিত তৃলনা দিয়াছে-_ 

“রুদ্ধাপাঙগ প্রসরমলকৈরঞচনন্ষেহশৃন্তং 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনে। বিস্থৃতভ্রবিলাসম্ । 

ত্বয্যাসন্গে নয়নমুপরিষ্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্য। 

মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেস্ততীতি ॥৮__২. ২৭ 
উপমাটি যে রামায়ণ হইতেই আহত তাহা উভয় টাকাকারই আকরনির্দেশপূর্বক দেখাইয় 

দিয়াছেন । দক্ষিণাবত'নাথ বলিতেছেন-_ 

“জ্্ীণাৎ বামাক্ষিম্পন্দনং এতন্লিমিত্তমিতি শ্রীরামায়ণে দখিতম্__ 
“তস্তাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্রাজীবৃতং কৃষ্ণবিশালশুরুমূ। 

প্রাম্পন্দতৈকং নয়নং মৃগাক্ষ্যা মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাত্রমূ॥৮ ইতি১২ 
_ক্থুন্দর ২৯, ২ 

(৩) মেঘদূতে যক্ষ বলিতেছে “হে প্রিয়ে ! হিমগিরিশিখরব্তী অলকানগরীর দেবদারুক্ষীরস্থরভি 

শিশির্বায়ু আমি ওঁতসৃক্যভরে আলিঙ্গন করি, কারণ হয়ত” তোমার কোমল অঙ্গের সম্পর্ক লাভ করিয়া 

তাহা ধন্য হইয়া থাকিবে 1” 
“ভিত্বা সগ্ভঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুত্রমাণাং 

যে ততৎক্ষীরক্রতিস্ুরভয়ে। দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ | 

আলিঙ্গান্তে গুণবতি | ময়! তে তুষারাপ্্িবাতীঃ 
পূর্ংস্পৃষ্টং ঘি কিল ভবেদরঙ্গমেভিস্তবেতি ॥৮--২- ৪০ 

ইহ? যে বামায়ণের বিরহ্থিন্ন রামচন্দ্রের উক্তিরই প্রতিধবনি তাহ! দক্ষিণাবতনাথ এবং 

পূর্ণসরস্বতী*৩ উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছেন। রামায়ণের শ্লোকটি নিম্নরূপ 

মেধদুতের সহদয় টীকাঁকার পূর্ণসরঘতীও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন-“রাঁমায়ণ-রসাঁয়ন-পরায়ণেন চ কবীনদ্রেণ 

তদর্ঘচমৎকাঁরপরতয়া তদর্থস্ছায়াযোনিরর৫ধোহস্মিন পদ্যে নিবেশিতঃ। স্ যথ-'হিমহতনলিনীব-, ইতি (৮ পৃ* ১২৬ 

(শ্রীবাণীবিল।স প্রেস ।) 

পুনশ্চ “অধঃশষ্য। বিবর্ণাঙ্গী পদ্িনীব হিমোদয়ে।”-হন্দর ৫৯.২৮) অধরা হিমারনে বদর ৬৫৯১৫ 

১১ “ছন্দ! পরিবৃত্তিশ্ছন্দোবিনিময়।”__এঁ* পৃ ৬৭ 

১২ টাকাকার পূর্ণদরম্বতীও সেই' একই মন্তব্য করিয়াছেন। টি িহিএিনিরিামিও | 'পনতৈং 

নয়নম্-_+” ইতি শ্রীরামায়ণোক্তে-এ, পৃ ১৪১। 

১৩ অয়ং চ শ্রীরামায়ণয়োকচ্ছায়াযোনিঃ গ্লোকঃ।--এ, পৃ ১৬৯ 



১৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

“বাহি বাত! যতঃ কান্ত! তাং স্পৃষ্ট। মামপি স্পৃশ। 

ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশন্ত্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥” | 

দুর্ভাগ্যবশতঃ দক্ষিণাবতনাথ এবং পর্ণসরস্বতী, এই উভয় টাকাকারের “মেঘদূত' ভিন্ন কালিদাসের 
অন্তান্য কাব্যের উপর রচিত কোনও টীকা আজও পর্যস্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যদিও উভয়েই 
কালিদাদের কাব্যত্রয়ের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকগ্রসিদ্ধি আছে। নতুবা অন্যান্য 

বহস্থলেও আমরা কালিদ্রাসের কবিকল্পনার আকরের সন্ধান পাইতাম। কিন্তু পূর্বোক্ত টীকাকারদঘয়ের 
প্রদ্নমিত শৈলী অবলম্বন করিয়া যখন ওৎস্থক্যভরে রামায়ণী কথা আছ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, 

তখন কালিদাসের বর্ণনার সহিত বামায়ণীয্ব বর্ণনার এমন ঘনিষ্ঠ সাম্য আমার দৃষ্টিতে পড়িতে লাগিল, যে 

সত্যই মহষি বান্মীকির নিকট কালিদাসের খণ পর্যালোচনা করিয়া আমি বিস্ময়বিহ্বল হইয়া গেলাম। 
সাধারণ পাঠকপমাজ যে সকল উপমাকে আজও পর্যন্ত কালিদামের কবিপ্রতিভার অনন্থসাধারণ স্কূতি 

বলিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে রামায়ণের অফুরন্ত কাব্যভাগ্ডার হইতে 

সমাহত, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। আমি নিম্গে সেইজাতীয় কয়েকটি উপমা পাশাপাশি উদ্ধার 

করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার কবিবার চেষ্টা করিব । 

(১) তাড়কাবধের পর, মহধি বিশ্বামিত্রের পিছনে পিছনে রাম ও লক্ষণ চলিয়াছেন, রাজধি 

জনকের রাজধানী বিদেহনগরীর অধিবাসিগণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া বিস্মিতলোচনে চাহিয়! রহিয়াছে, 

ভাবিতেছে--বুঝি বা পুনর্বস্থ নক্ষত্রদ্য় স্বর্গ হইতে মতে নামিয়! আসিল 1 
“তৌ বিদ্েহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্ব্থ। 
মন্ততে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পন্দ্রপাতমপি বঞ্চনাং মন 1৮ রঘু ১১. ৩৬ 

রামায়ণে, যখন বিশ্বামিত্র রামলক্ষমণসমভিব্যাহাবে বামনাশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন, তখন 

মৃহধি বাল্সীকি তাহাকে পুনর্বসথনক্ষত্রদয়সমন্থিত পূর্ণচন্দরের সহিত তুলন| করিয়াছেন। সে-শ্লোকটি এইরপ-_ 
“প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ | 
শশীব গতনীহারঃ পুনর্ধবস্থসমন্থিতঃ ॥৮__আদি ২৯. ২৫-২৬ 

কালিদাস বিশ্বামিত্রের পক্ষে উপমাটুকু বাদ দিয়! শুধু রামলক্্রণকে পুনর্বস্থদ্য়ের সহিত তুলন| 
করিয়াছেন, এবং প্রকরণটির ব্যত্যয় সাধন করিয়াছেন মাত্র ।১৪ 

২) অধযোধ্য1 হইতে নির্বাসিত রামচন্দ্র যখন মহষি জাবালির আশ্রমপদে আসিয়৷ উপস্থিত 

হইলেন, তখন মহধি তাহাকে সেই নির্বাপনদুঃখ ত্যাগকরতঃ রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপরেশ 
দিলেন। মহষি রামচন্দ্রকে বলিতেছেন-__ 

“সমুদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয় | 
একবেণীধর! হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥৮--অযোধ্য। ১০৮. ৮ 

১৪ ইহাঁও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঘে কালিদাস তাহার কাব্য বা নাট্যেব আর কোনও স্থলে দ্বিতীয়বার এই উপমাঁঠি 

প্রয়োগ করেন নাই। কাঁলিদাসের উপমান্চী বিষয়ে বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত ঢ. 07/9119208 ৮1151 কতৃক সংকলিত 

57165 ০1 71456 শীর্বক পুস্তক দ্রষ্টব্য । 



চতুর্থ সংখ্যা বাল্দীকি ও কালিদাস ১৯৫ 

“তুমি সমুদ্ধিশালিনী অযোধ্যাত্যে বাজপদে অভিষিক্ত হও, বিরহিণীর ম্যায় একবেণীধরা নগরী 

তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ।” 
রঘুবংশে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র নির্বাসনের পর অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, 

আজ অযোধ্যা উৎসবপূর্ণা"। চতুর্দিকে হম্যশিখর হইতে কালাগুরুধূমলেখা আকাশে উখিত হইতেছে। 
মনে হইতেছে, যেন আজ বিরহছুঃখের অবসানে অনাথ! অযোধ্যানগরী রাঘবহস্তমুক্ত আপন 

কুষ্ণবেণী পুনর্বার প্রসাধনের জন্য এলাইয়া দিয়াছে_ 
"প্রাসাদকালাপ্তরুধূমরাজিন্তস্তাঃ গুরে বায়ুবশেন ভিন্ন । 

বনান্নিবৃত্তেন রঘৃত্তমেন মুক্তা হ্বয়ং বেণিরিবাবভাসে |*__রঘু ১৪. ১২ 
মহাকবি কালিদাস রামায়ণের স্ক্ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন ! 

(৩) বামায়ণে, হেমন্ত খতুর বর্ণনাপ্রপঙ্গে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন : 
“দেবমানে দৃঢং স্ধ্যে দিশমন্তকসেবিতাম্। 

বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তর! দিক্ প্রকাঁশতে ॥”--আরণ্য ১৬. ৮ 

মহাকবি কালিদাস “কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে মহাদেবের সমাধি-প্রস্থে অকালবসস্তের 

আবির্ভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন__ 

কুবেরগ্ুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্ব্য। 

দিগ দক্ষিণ! গন্ধবৃহং মুখেন ব্যলীকনিংশ্বীসমিবোৎসসর্জ ॥৮-কুমার ৩. ২৫ 

ইহা কি বামায়ণেরই প্রতিবিদ্ব নহে? 
(৪) রামচন্দ্র সীতার সহিত বিজন অবণ্যভূমিতে পর্ণশালার মধ্যে আসীন বহিয়াছেন, মনে 

হইতেছে যেন চন্ত্রমাঃ চিত্রা তারকার সহিত সংগত হইয়া শোভা পাইতেছেন__ 
“স রামঃ পর্ণশালাক্মামাসীনঃ সহ সীতয়| | 

বিবরাজ মহাঁবাহুশ্চি্রয়া চন্দ্রম! ইব |৮-আরণ্য ১৭.৩-৪ 

কালিদাস তাহার রঘুবংশে রামায়ণের এই উপমাটি গ্রহণ করিয়াছেন১«--যখন মহারাজ 
দিলীপ পত্বী-স্থবক্ষিণাসমভিব্যাহারে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমপদে প্রবেশ করিতেছেন__ 

“কাহপ্যভিথ্যা তয়োরাসীদ্দ ব্রজতোঃ শুদ্ধববেষয়োঃ | 

| হিমনিমুক্তয়োর্ধোগে চিত্রাচন্্রমসোরিব ॥৮-_রঘু ১ ৪৬ 
(৫) বামায়ণে, লক্ষ্পণকর্তৃক খড়গ দ্বারা বিরূপীকৃতা শূর্পণখাকে দেখিয়! ক্রুদ্ধ রাবণ বলিতেছে__ 

“কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্। 

তুদত্যভিসমাপন্নমনুল্য গ্রেণ লীলয়া ॥৮-_আরণ্য ২৯.৩ ১৬ 

রঘুবংশের একাঁদশসর্গে রামচন্দ্রের বিক্রম-রবণে জলিতমন্থ্য ভার্গবের উক্তিতে কি আমরা 

রামায়ণের উপরি-উদ্ধত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই না ?-- 
১৫ মাত্র একটিবারের জন্য । ভ্রষ্টব্য:. 3%75165 ০1 191250. 

১৬ পুনশ্চ “উদতিষ্ঠত দীপ্তাক্ষো। দণ্ডাইত ইবোরগঃ।”- লঙ্কী ৫৪.৩৩ ) 

“সর্পং স্থপ্তমহো বুদ্ধা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি ৮--লঙ্কাঃ ৬৪,১৪ 



১৯৬ | বিশ্বভারতী পত্রিকা _ অপ্তম বর্ষ 

“ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ | 
ুপ্তসর্প ইব দগ্তঘট্টনাদ, রোষিতোহস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ'॥৮-_রঘু ১১.৭১ 

(৬) রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাক্ষদশরীরসমূহ্র দ্বারা পরিকীর্ণ পৃথিবীকে যেন কুশাস্তীর্ণ 

যজ্জভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাঁমায়ণে দেখি-- & | 

”তৈষুক্তকেশৈঃ সমবে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ। 
বিস্তীর্ণ বন্থুধা কৃত্স্সা মহাবেদিঃ কুশৈরিব ॥৮-__আরণ্য ২৬.৩৩ 

কালিদাস রঘুর দিখিজয়ের বর্ণনা! প্রসঙ্গে সজাতীয় উপমা'র আশ্রয় লইয়াছেন ।-- 
“ভল্লাপবজিতৈস্তোং শিরোভিঃ শ্মশ্রলৈর্মহীম্। 

তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব |৮-_রঘু ৪.৬৩ 
উপমাদ্বয় অভিন্ন না হইলেও ষে বিশ্ব-প্রতিবিষ্বভাবাঁপন্ন__-তাহা 'অবশ্ঠই স্বীকার্য। 
(৭) অশোকবনে বাক্ষপীপরিবৃতা সীতাদেবীকে কালিদান বিষবল্লীপরিবৃতা মহৌষবীর 

সহিত তুলনা দিয়াছেন-__ 
ঘৃষ্ট] বিচিন্বত1 তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা। 

জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ ॥৮-_রঘু ১২.৬১ 
'রামায়ণে” দেখিতে পাই, সীতান্বেষণতত্পর ভ্রাতিদ্ধয়কে সম্বোধন করিয়া কঠগত প্রাণ মুম্ু 

জটাযু বলিতেছেন 

প্যামৌষধীমিবাযুক্মন্! অন্বেষসি মহাবনে । 
সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্ ॥৮__আরণ্য ৬৭.১৫ 

রঘুবংশের উপমাটি যে রামায়ণ শ্লোকেরই ঈষৎ পরিবরধিত সংস্করণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই। 

(৮) বসন্তনমাগমে রামচন্দ্র সীতাবিরহে নিরতিশয় পীডিত হইয়াছেন, চারিদিকে প্রাকৃতিক 

দৃশ্টরাঁজি তাহার বিরহছুঃখকে শতগুণে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্নকোশ পদ্মকোরকগুলিকে 

দেখিয়া! তাহার চিত্তে সীতার আরক্তিম নয়নছয়ের স্বৃতি উদিত হইতেছে ।-- 
“পন্মকোশপলাশানি ত্রষ্ং দৃষ্টিহি মন্যতে। 
সীতায় নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ |”-_কিকফিন্ধ্যা ১.৭১ 

রেঘুবংশে'ও দেখি, পুষ্পকরথে উপবিষ্ট হইয়া! রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আকাশমার্গ হইতে 

নিয্দেশবরতী বিভিন্ন জনপদের পরিচয় দিতেছেন, নানা পূর্বান্থভৃতির কথা সীতাকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন। একটি শ্পোকে তিনি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন-__ | 

“আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাদ্ 

মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ | 

বিড়ম্বামানা নবকন্দলৈস্তে 
বিবাহধৃমারুণলো চনশ্রীঃ ॥”-_ বু ১৩.২৯ 

ইহা! কি রাঁমায়ণেরই প্রতিধ্বনি নহে? 



চতুর্থ সংখ্যা 'বাল্সীকি ও কালিদাস ১৯৭ 

(৯) কিফিন্ধ্যাকাণ্ডেই, রামচন্দ্র বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছেন, গিরিপান্ছদেশে লোগরক্রম 
পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে--. 

“লোধাশ্চ বিবি লি ংহকেশরপিঞ্তরাঃ1”-_কিফিন্ধ্যা ১.৭৬ 
কালিদাসের স্থন্পুণ কবিদৃষ্টি রামায়ণের এই একটি মাত্র ক্লোকাধের মধ্যে যে চমৎকাঁরিতা, 

নিহিত আছে, . তাহা! উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছিল। তাই দেখি, মায়াসিংহ যখন পুত্রকাম মহারাজ 
দ্িলীপের বশিষ্টের হোমধেনু নন্দিনীর প্রতি ভক্তির যথার্থতা পরীক্ষা! করিবা জন্য তাহার আকপিল 

পৃষ্ঠদেশে হঠাৎ আপন পিঞ্তরকেশরভার ছড়াইয়া৷ উপবেশন করিল, তখন বিস্মিত মহারাজ দিলীপ 

দেখিলেন, যেন কোনও এক গিরির ধাতুমগ্নী অধিত্যকাভূমিতে এক প্রফুল্ল লোধক্রম দাড়াইয়] 

রহিয়াছে !- | 

“স পাটলায়াং গবি তস্থবাংসং ধন্ুদ্ধীরঃ কেশরিণং দদর্শ | 

অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং লোধরক্রমং সান্থমতঃ প্রফুলম্॥৮-_ রঘু ২.২৯ 

কালিদাস রামায়ণের উপমাটির মধ্যে যেটুকু অন্থুত্ত অংশ ছিল, তাহা পুরণ করিয়া উণমাটিকে 

হেতুযুক্ত করিয়। তাহার পূর্ণাঙ্গত] সম্পাদন করিয়াছেন । 

(১০) বানররাঁজ বালি যখন স্থগ্রীবকতৃকক কপটযুদ্ধে আহ্ৃত হইয়া পূর্বগ্রতিশ্রুতি অন্ুযায়ী 

রামচন্দ্রকর্তৃক তীক্ষ শবের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মুমূর্যু অবস্থায় ভূমিতে লুগ্ঠিত হইল, তখন মুনিবেশধারী 
রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া! বালি বলিতেছে-_- 

“স ত্বাং বিনিহতাত্সানং ধর্মধবজমধামিকম্। 

জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কৃপমিবাবৃতম্ ॥১*__কিক্িন্ধ্যা ১৭.২২ 
“তুমি ধর্মধবজ, অধামিক, পাঁপপমাচার ; তৃণাবৃত কূপের মত তুমি অবিশ্বসনীয়!” 
মহাকবি কালিদাস “অভিজ্ঞানশকুত্তল” নাটকের পঞ্চমান্কে রাঁজসভায় নরপতি দ্য্যন্তের প্রতি 

প্রত্যাখ্যানকুপিতা শকুন্তলার উক্তিতে বামায়ণের এই উপমাটি নিবেশ করিয়াছেন__ 

“অণজ্জ! অত্তরণো হিঅআণুমাণেণ পেক্খপি। কো দাণিং অগ্রো ধম্মকঞ্টচুকপপবেসিণো! 

তিণচ্ছগ্নকুবোবম্স্স তব অণুকিদং পড়িবজ্জিস্সদি” 1 

মহাকবি কালিদাস শুধু বাঁমায়ণের উপমাটিকে ভাষান্তরিত করিয় তাহার মধ্যে কেমন এক অপূর্ব 

রমণীয়তার আধান করিয়াছেন !১৮ | 

(১১) বালির প্রাণত্যাগে শোকাতণ মহিষী তারা__ 

“জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং 

মহাদ্রমং ছিন্গমিবাশ্রিতা লতা! ॥৮-_কিক্ষিন্ধ্যা ২২, ৩২ 

কুমারসম্ভবের বৃতিবিলাপেও আমর! ইহাই ছায়। দেখিতে পাই 

১৭ রাঁমায়ণের আর এক স্থলে এই উপমাটি প্রযুক্ত হইয়াছে-_ 

"সমাসসাদা প্রতিমং রণে কপিং গজে| মহাঁকুপমিবাবৃতং তৃণৈঃ ॥”-_ইন্দর ৪৭.২* 
১৮ মহাকবি রাঁজশেখরের মতে ইহা শব্দার্থাহরণের “নটনেপথ্য' নাঁমক প্রকারভেদ । তুলনীয়: “অন্থতমণ্ডাযা-, 

নিবদ্ধং ভাঁধাস্তরেণ পরিবতণতে ইতি নটনেপথ্যম্।” 



তি বিশ্বভারতী পত্রিকা ' পণ্তম বর্ষ 

“বিধিনা কৃতমর্ধবৈশসং নস্থ মাং কামবধে বিমুঞ্চতা। 
অনপায়িনি সংশ্রয়ক্রমে গজভগ্নে পতনায় বল্পরী ॥৮-_-কুমার ৪, ৩১ 

( ১২) বর্ষাকাল সমাগত, ঘনকষ্ণমেঘরাজি আকাশ আবৃত করিয়া বাখিয়াছে, স্তরে ব্তবে 

মেঘমালা সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। নামচন্্র এই দৃষ্ঠ লক্মণকে দেখাইতেছেন-_. 
“শক্যমন্বরমারুহা মেঘসোপানপংক্তিভিঃ | 

কুটজাজুনিমীলাভিরলংকর্তৃৎ দ্িবাকরঃ ॥৮-_কিছ্িদ্ধ্যা ২৮. ৪ 
"মেঘদূতে'র ষক্ষপন্দেশেও দেখিতে পাই যক্ষ মেঘকে বলিতেছে-_ 

“হিত্বা তন্মিন্ ভুজগবলয়ং শুন দ্তহস্তা 
ক্রীড়াশৈলে মদ্রি চ বিহবেৎ পাদচারেণ গৌরী । 
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তত্তিতান্তর্জলৌঘঃ 

সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযীয়ী ॥৮-_পূর্বমেঘ ৬০ 

(১৩) সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র ঝধ্যমূক পর্বতে আপিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 

বানরপতি স্থগ্রীব রাবণকতৃকি হ্িয়িমাণা সীতাদেবীকতৃক নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় ও আভবরণ বামচন্দ্রকে যখন 

দেখাইলেন, তখন রামচন্দ্র. 
“ততো গৃহীত্ব। বাঁসস্ত শুভান্যাভরণাঁনি চ। 

অভবদ্ বাম্পসংকদ্ধে! নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৮-কিক্ষিদ্ধ্যা ৬. ১৬ 
রঘুবংশে” দেখি, লক্ষ্মণ যখন সীতাদেবীকে বনভূমিতে রাখিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট 

সীতাদেবীর সন্দেশবাণী নিবেদন করিতেছেন, তখন সেই করুণ বর্ণনারাজি শ্রবণ করিয়া 

“বভূব রামঃ সহসা সবাম্পস্তধারবর্ধীব সহস্তচন্দ্রঃ | 

কৌলীনভীতেন গৃহান্িরস্তা ন তেন বৈদেহস্থতা মনম্তঃ |৮__রঘু ১৪. ৮৪ 
কালিদাস বামায়ণের উপমাটি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু একটি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন 

মাত্র--“সহস্যচন্দ্রঃ” কেবল চিন্্রমাঃ? নহে। 

(১৪) কিক্ষিদ্ধ্যাকাণ্ডে, রামচন্দ্র লক্মণকে বলিতেছেন-- 

“নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ ক্ষুরস্তী প্রতিভাতি মে। 

স্কুরুন্তী বাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপশ্ষিনী ॥৮ ১৯-_কিক্ষিদ্ধ্যা ২৮. ১২ 

“এই নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়া আমার রাবণাঙ্কবতিনী তপস্ষিনী সীতাকে মনে 

পড়িতেছে।” | 

“বিক্রমোর্ধশী” নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীবিরহিত পুরূরব1 উন্মত্তের মত চতুর্দিকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন, বিছ্যুত্প্রভাকে দেখিয়া উর্বশী বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই 

তাহার ভ্রাস্তি মিলাইয়া যাইতেছে-_ 
১১১১১ 

॥ ১৯ পুনশ্চ "হূর্ষপ্রভেব শৈলাগ্রে তন্ত।ঃ কৌশেয়মুত্বমম্। 

অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বিছ্যুদিবান্বরে ।”-_কিকষিদ্ব্যা ৫৮৭ ১৭ 



চতুর্থ সংখ্যা বালীকি ও কালিদাস ১৯৯ 

'নবজলধরঃ সন্নদ্ধোহয়ং ন দৃপ্চনিশাচরঃ 

'ুরধনুিদং দৃরাক্ষ্টং ন তস্য শরাসনম্। 
অয়মপি পটুধারাসারো ন বাঁণপরম্পরা 
কনকনিকবক্সিপ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া ন মমোর্শী ॥” 

কালিদাস রামায়ণের উপমাটিকেই পরিবধিত করিয়া নিশ্চয়”২* অলঙ্কারের আকারে পরিণত 
করিয়াছেন মাত্র । | 

(১৫) বর্ষাসমাগমে বনভূমি হরিদ্র্ণ নবশাদ্বলরাজিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, মাঝে মাঁঝে বক্তব্ণ 

ইন্দ্রগোপকীটসমৃহ ক্রীড়া করিতেছে । রামচন্দ্র এই দৃশ্ঠ দেখিয়া লক্ষ্ণকে বলিতেছেন-_ 
“বালেন্্রগোপান্তরচিত্রিতেন 

বিভাতি ভূমিরে্নবশাদ্বলেন | 

গাত্রান্ছুপৃক্জেন শুকগ্রভেণ 

নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন ॥১-_কিক্িন্ধ্যা ২৮. ২৪ ২১ 

“যেন কোনও রমণীর শুকপ্রভ হবিদ্বর্ণ অলক্তকবিন্দুলাপ্টিত অংশুক শোভা পাইতেছে।” 

কালিদাস “বিক্রমোর্বশী*র চতুর্থ অঙ্কে রামায়ণের এই বর্ণনাটি হুবনু গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে 
দেখি, বিরহোন্সত্ত পুবূরবা বলিতেছেন-__ | 

“( পরিক্রম্য অবলোক্য চ সহর্ষম্ ) উপলব্ধমুপলক্ষণং যেন 
তশ্যাঃ কোপনায়। মার্গোহন্ুমীয়তে । 

“হৃতোরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভি - 
নিমগ্ননাভে-নিপতভির্কিতম্। 
চ্যতং রুষ! ভিন্নগতেরসংশয়ং 

শুকোদরশ্যামমিদ্ং স্তনাংশুকম্ ॥ 

“( বিভাব্য ) কথং, সেন্দ্র-গোঁপং নবশাদলমিদম্।৮-৪র্থ অঙ্ক, ৭ 

(১৬) স্ুুপ্রীব খন বিশাল বাঁনর-অক্ষৌহিণী সীতান্বেষণের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন, তখন 
তাহাঁর সমগ্র মেদিনীকে শলভকুলের মত ছাইয়! ফেলিল-- 

“তদুগ্রশাসনং ভর্তৃবিজ্ঞায় হরিপুজবাঃ। 

শলভা ইব সগ্চাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে ॥”১-কিকিদধযা ৪৫.২ 
“অভিজ্ঞানশকুন্তলে”ও এই উপমাটি দেখিতে পাই-_ 

“তুরগখুরহতত্তথাহি রেণুবিটপবিষক্তজলাঁদ্রবন্ধলেষু। 

পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমক্রমেযু ॥--১ম অস্ক- ২৭ 
২* “অন্ন্লিষিধ্য প্রকৃতত্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ”-_সাহিত্যদর্পণ ১০* ৩৯ 

+ ২১ পুনশ্চ “সশক্রগোঁপাকুলশাদ্বলানি'"*বনাত্তরাণি”-কিছিন্ধাযা ২৮* ৪১ 

২২ অপিচ 
"অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেযাঁমাসীৎ সমাগমঃ। 
তত্র বানরসৈন্তানীং শলভানীমিবোদগমঃ 1 লঙ্কা ৪১:৪৭ 



২ 6৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 

, (১৭) হ্নৃমান্ লঙ্কাঁয় উপস্থিত হইয়া! অশোকবনে বাক্ষপীপরিবৃত! সীতাদেবীকে দেখিল, যেন-_- 
“দৃদর্শ শুরুপক্ষাদৌ চন্ত্ররেখামিবামলাম্।৮-__সুন্দর ১৫.১৯ 

'মেঘদূতে"র বিরহিণী যক্ষপত্বীও__ 
“প্রাচীমূলে তন্গমিব কলামাত্রশেষাং হিমীংশোঃ 1” 

(১৮) হনৃমান্ অশোকবনে সীতাদেবীকে সাত্বনা! দিতেছে-_ 

“পৃষ্টমারোহ মে দেবি! মা বিকাজ্কম্ব শোভনে। 

যোগমহ্বিচ্ছ রামেণ শশাস্কেনেব রোহিণী ॥ 

কথয়ন্তীব শশিন! সঙ্গমিত্যসি রোহিণী। 

মৎপৃষ্টমধিরোহ ত্বং তদাকাশং মহার্ণবম্ ॥”২*--স্থন্দর ৩৭. ২৬-৭ 
শকুস্তলাতে'ও মারীচাশ্রমে উপনীত হইয়া মহারাজ দুত্তস্ত “নিয়মক্ষামমুখী” শকুভ্তলাকে 

বলিতেছেন 

| “স্থৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্ প্রমুখে স্থিতাসি মে স্থমুখি ! 

উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা৷ রোহিণী যোগম্ 1৮--(৭ম অস্ক.২২) 

(১৯) লঙ্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হনৃমান্ রাঁমচন্দ্রের সমীপে সীতাদ্দেবীর বিরহক্ষাম অবস্থার বর্ণন| 
দিতেছে-- 

"বাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসস্তাপকশিতা। 
মেঘরেখাপরিবৃত1 চন্দ্ররেখেব নিশ্রভা ॥”২৪-_স্থন্দর ৫৯.২৩ 

মেঘদূতেও যক্ষপত্তীর বর্ণনায় ইহা'রই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই-_ 
“নৃনং তশ্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছ,ননেত্রং প্রিয়ায়। 
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণীধরোষ্ঠম্। 

হস্তন্ন্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বাঁ_ 

দিন্দোর্টেন্যাং তবদন্থুসরণকিষ্টকীস্তেবিভগ্তি ”-_উত্তরমেঘ. ২৭ 

(২০) লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র লক্ষ্ণকে বলিতেছেন-- 

“কদা স্থুচারুদস্তোষ্ঠং তশ্যাঃ পদ্মমিবাঁননম্। 

ঈষছুন্নমা পাস্যামি রসায়নমিবাতৃরঃ ॥৮- লঙ্কা ৫.১৩ 
'শকুত্তলা”র তৃতীয় অস্কে মদনাতুর দুষাস্ত মনে মনে ভাবিতেছেন-_ 

“মুহুরম্ুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিরুবাভিরামম্ । 

মুখমংসবিবগ্তি পক্ষলাক্ষ্যাঃ কখমপু ্রমিতং ন চুষ্িতং তু |৮--৩য় অঙ্ক, ২২ 

২৩ আঅপিচ “তং সমেষাসি রাঁষেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী'--হুন্দর ৪০.৪৫ 3 ৫৬১২৭, 

২৪ পুনশ্চ “শারদস্তিমিরোণুক্তে! নূনং চন্্র ইবানুদৈঃ। 
আবৃতে। বদনং তশ্য। ন বিরাঁজতি সাম্প্রতম্।”- সুন্দর ৬৬,১৩ 

“চন্্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাজৈরিবাবৃতাম্।৮--হন্দর ১৭,২২ 



চতুর্থ সংখ্যা ' বাল্ীকি ও কালিদাস ২০১ 

কালিদাস এখানে রামায়ণের উপমাটুকু বাদ দিয়া তাহার ভাবটুকু গ্রহণ করিয়াছেন ।২« 
(২১) স্থগ্রীবের,আদেশে নল ষখণ বিশাল সেতু নির্সাণ করিল, তখন সেই সেতুকে দেখিয়া 

মনে হইল যেন সীমাহীন আকাশের মধ্যে ম্বাতীপথ” ছায়াপথ) শৌভ পাইতেছে-_ | 

“স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে । 

শ্ুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্ববে ॥২৬-__লক্কা ২২.৭০ 
“র্ঘুবংশে”র একটি অতিপ্রপ্পিদ্ধ উপমা যে রামায়ণের উদ্ধত শ্লোকটিই উপজীব্য করিয়া রচিত 

সেবিষয়ে সংশয়ের কোনও লেশই থাকিতে পারে না। রামচন্দ্র যখন সীতাকে লইয়1 পুষ্পকযানে আকাশ- 

মার্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবত'ন করিতেছেন, তখন বানরসেনা'কুত সেই সুদীর্ঘ সেতু দেখাইয়া? বলিতেছেন-_ 

“বৈদ্রেহি! পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং 

মত্স্তুনা ফেনিলমন্ত্রাশিম্। 

ছায়াপথেনেৰ শরৎ্প্রসন্নম্ 

আকাশমাবিষ্কতচাকতারম্ ॥৮২৭-_রঘু ১৩.২ 

(২২) বামচন্দ্র স্থবল-গিরিশৃঙ্ষে আরোহণকরত:ঃ গোপুরশূঙ্গস্থ গাঢ-রক্তাম্বরপরিকৃত ঘন- 

কুষ্কবর্ণ বাক্ষপরাঁজ রাবণকে দেখিতেছেন__ | 

“শশলোহিতরাগেণ সংবীতং বক্তবাঁসসা | 

সন্ধ্যাতপেন সংচ্ছন্নং ম্ঘরাশিমিবাম্বরে ॥৮-_ লঙ্কা ৪০. ৬ 

“মেঘদূতে” যক্ষ মেঘকে বলিতেছে-_ 
“পশ্চাদুচ্চৈভ'জতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ 

সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধাঁনঃ। 

নুত্তারস্তে হর পশুপতেরাপ্রনাগাজিনেচ্ছাং 

শাস্তোদ্বেগন্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তিভবান্তা ॥৮-_পূর্বমেঘ ৩৮ 

আর কত দেখাইব? আমরা কালিদাসের উপমার অজন্রতাঁ দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্ত 

প্রাচেতসকবির “বামায়ণী কথা” উপমার 'রত্বীকর” বিশেষ। খধিকবি যাহাই বলিয়াছেন, তাহারই 

নস দের মতে এই পদ্ধতিকে 'বিভূষণমোষ" বলা যাঁইতে পারে। জষ্টব্য : “অলঙ্কৃতমনলম্বৃত্যাভিধীয়তে 

ইতি বিভূষণমোষঃ” 1--কাব্যমীমাংসা পৃ" ৬৯ 
২৬ পুনশ্চ “অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমত্ত ইব সাগরে ।” __ লঙ্কাঃ ২২* ৭৬। রামায়ণের আর এক স্থলে স্বাতীপথের 

সহিত এই উপমাটি দেখিতে পাই । হনুমান বলিতেছে £ “লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপণনাঞ্চ সর্বশঃ। অনুধাস্তাতি মাঁসদ্য প্রবমানং 

বিহীয়সা। ভবিষাতি হি মে পন্থাঃ স্বাতেঃ পন্থ। ইবাম্বরে ॥”--কিকিদ্ধ্যা ৬৭৮ ৯৯-২* 

২৭ রাঁমীর়ণের একস্থলে মহর্ষি বাল্সীকি একটি বিস্তৃত বূপকের সাহায্যে আকাশ এবং সমুদ্রের মধো সাদৃগ হন্দর 

ভাবে ফুটাইয়া বলিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে সেই বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধত করিতেছি “আপ্লুত্য চ মহীবেগঃ পক্ষবানিব পর্বতঃ। 

তু্ঙ্গধক্ষগন্ধরবপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্। স্ চন্ত্রকুমুদ্ং রম্যং সার্ককারগ্তবং শুভম্। তিষ্যশ্রবণকাদন্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্ ॥ 

পুনর্বহ্মহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্। এরাবতমহা দবীপমূ স্বাতীহংসবিলাসিতম্॥ বাতসজ্বাতজী লে মিচন্ত্রাশুশিশিরা দুমৎ। 

হনুমানপরিশ্রাত্তঃ পুপ্প,বে গগনার্ণবম্ ।-হন্দর ৫৭ ১-৪* 
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মধ্যে উপমার চারুত্ব নিহিত হইয়। রহিয়াছে । একজন প্রসিদ্ধ .ইংরাঁজ সমালোচক হোমারের কাব্য 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মহি বাল্সীকি সম্বন্ধেও আমরা! সেই কথাই বলিতে পাবি : 

"1 566179 89. 37 179 119৭ 706 60090101115 10006 900 8192,10১ 0 01:69,69 

01111 10061 7 2420. 1 00995 1706 15961 001 96115 ০4 1115 ০০০ 010176 ৮13517 01] 

19011135 & 116615 0109917, ০ 999. (100 0119 19 162811% 16 19116 06 21 11112171116 2110. 

11100111175 20210 50501010015 ভাটি] 650100100৩,,,,,6595078005 9 

01 0126 10 ৮7৪11590. 012101151) 072 ৮0110 01 01111155 613005760 1] 118. 56:58 ০ 

2900, 2170. 91)16, 101] 01126 10211506101 02 901 096 19019 89 116 02 50017015837 

০ 19,51710910 1015 ০0051161705 1770 11700170101] 90106 7 ৮7150176116 179 ৮7০ 09109 

901 0195 00110. 2 10৮1826 21011121715 6112795 02 2 0189-217  012 616 1010013951115 2 

1016116,৮২৮ 
শুধু উপমাই নহে, কাব্যবস্তুর পরিকল্পন1, ভাব এবং বর্ণনার জন্তও কালিদাস যে তাহার পূর্বগামী 

ঝধিকবির নিকট কতখানি খণা তাহা আমরা পরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব । 
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মরিস মেটারলিহ 
১০৮১২ - ১৭৯৪৯ 



মরিস মেটারলিঙ্ক 
১৮৬২ "১৯৪৪ 

শ্রীমহেক্চক্্র রায় 

১৮৬২ খুস্টাব্দের ২৯শে অগস্ট বেলজিয়মের অন্তর্গত ঘেন্ট (১061) শহরে মরিস মেটারলিঙ্কের 
জন্ম। তীর শৈশব ও যৌবন এই শহবের পরিবেষ্টনেই অতিবাহিত হয়। খই শহরের মধ্যযুগীয় 
পরিবেশ-- প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছূর্গ ও উচ্চমিনার, শ্রোতহীন কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রণালী, মধ্যধুগীয় তোরণ- 

শ্রেণী, প্রাচীর বেষ্টিত সন্ন্যাসীদের মঠ, নিস্তব্ধ ম্লানান্ধকার গির্জা, বহু প্রাচীন জীর্ণ প্রাসাদশ্রেণী, নিবানন্দ 
হাসপাতাল--এবং বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ জলাভূমি, পাইন বনানীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরবতা, বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন 
রাজপথের জনকোলাহলহীন নিস্তব্ধ সৌন্দর্য, সামুদ্রিক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির ঘুমস্তভাব এবং অশ্রাস্ত 

সমুদ্রকল্লোলের রহস্তময় ভাষা মেটারূলিস্কের মানসজীবনের উপর অত্যন্ত গভীব "প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
মেটারলিঙ্কের সাত বর কাটে জেন্ুইট পাত্রী পরিচালিত সীবার্ব কলেজে। এখানকার 

সাম্প্রধায়িক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গীর্ণতা তার ক্বুলজীবনকে নিতান্ত নিরানন্দ শুষ্ক এবং কঠোর করে তুলেছিল, 
কারণ এখানকার কতৃপক্ষ শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা বিষবৎ অনিষ্টকর বলেই মনে করতেন। এখান- 
কার নধীরণতাপূর্ণ শাসনের অত্যাচার ম্মরণ করেই মেটারলিঙ্ক বলতেন যে যদি প্রথম জীবনকে ফিরে 
পেতে হলে সেই সঙ্গে স্কুলের সেই সাত বছরও ফিরে আসে ত!হ্লে সেজীবনকে আমি চাই না। 

কিন্ত এই কলেজের দূষিত বাতাবরণ সত্বেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এই কলেজেই শিক্ষাপ্রাপ্ত 

হন। লেবের্গ ও গ্রেগোয়ার ল্যরয়্ নামক ছুজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মেটারলিস্কেরই সহপাঠী ছিলেন। 

মেটারলিক্ষের যৌবনকালে বেলজিয়ান সাহিত্যের নবজাগৃতির কাল; নবজাগ্রত সাহিত্য 
তখন জাতির অন্তরে এক নূতন উত্নাহ ও আশার সঞ্চার করতে আরম্ত করেচে। মেটারলিঙ্ক ও 

তার সহপাঠির! এই সাহিত্যের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগস্থাপন করেন। চিকিৎসাশান্ত্রের প্রতি 

অনুরাগ সত্বেও তিনি পিতামাতার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে ঘেণ্ট বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। 

চব্বিশ বৃ্সর বয়দে তিনি খন আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্টে পারী নগরীতে আসেন তখন তিনি অল্পন্বল্প 

সাহিত্য সাধন! আরম্ভ করেছেন বল যায়। পারী আসার ফলে যেটারলিস্ক সেখানকার কয়েকজন 

'শাহিত্যিকের সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৮৬ খুস্টাব্দের মার্চ মাসে এরা লা প্রিয্াদ্ নামক একখানি 

পত্রিকা প্রকাশ করেন। মেটারুলিক্ষের প্রথম বচনা 1155৫010০01 ৫1৮6 £750909?85, এবং অন্য 

প্রতীকপন্থী কবিতা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। - প্রতীকপন্থীদের প্রভাব মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ওপর 

গভীর বেখাপাত করে তা সকলেই জানেন । 

মাস ছয় আইন শিক্ষার পর মেটারুলিঙ্ক ১৮৮৭ খুস্টান্ে ঘেন্টে ফিরে এসে আইনব্যবস! 

আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৮৮৯ খুষ্টান্দেই তীর আইনজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে, 
সহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে মৌমাছিপালন, নৌকাবিহাঁর, বাইদিকেল 
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ও মোটরভ্রমণ ইত্যাদি শারীরিক ব্যায়াম চর্চাও চলতে লাগল। ১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে মেটার্লিস্কের 

7৫ £7200659 1101%0 নাটক খানি প্রকাশিত হয় এবং প্রসিদ্ধ 7947০ পত্রিকায় ফরাসী সমালোচক 
ম্টোরলিঙ্ককে “বেলজিয়ান শেকসপীয়'র নামে সম্বধিত করেন। ফলে অকন্মাৎ মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধে সারা 

ইউরোপ উৎস্থক হয়ে উঠল। এর পর বছর পাঁচেকের মধ্যে 17%7%267 77869290101728 

9081 £727065$63, £29119$ 01৫, 11 615901000, 440190106 07 710771269 177687107 7)80% 

97 717,091165 এইসব নাটক প্রকাশিত হয়। এগুলির মাঝে বহশ্তবোধের ফলে মানবচিত্তের 
ভীতিপূর্ণ অন্বস্তিই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে। 

১৮৯৫ খুপ্টান্ধে মেটাবলিস্ক দেশত্যাগ করে পারী নগরীর অধিবাসী হন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ 

নাটক, প্রবন্ধ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা-মূলক বহু গ্রন্থ রচনা! করেন। ১৯১১ থুস্টাব্দে মেটারলিঙ্ব 

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মেটারলিঙ্ক পারীর্ জর্জেট লে'র। নামী একজন অভিনেত্রীর 

সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তীর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধপুস্তক 26৫56 91 76 177,016 বইখানি ১৮৯৫ 

সালে এবং 177/5799 ০70 1)57)/ বইখানি ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং এই ছুখানি বইই 

লেরাকে উৎসর্গ করা হয়। শোনা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর মেটারলিক্কের সঙ্গে তীর স্ত্রীর সন্বন্ধ- 

বিচ্ছেদ ঘটে। এর কারণ অজ্ঞাত। মেটারলিক্ষের বহুবিধ রচনার তালিক! দেওয়া! অসম্ভব, কিন্ত 

মনে রাখ। উচিত থে এই সক্ষম সৌন্দরধান্থুরাগী রহস্যবাদী মেটারলিক্কের অপূর্ব মনীষা বহু বিষয়ে আকুষ্ট 

হয়েচে। একদিকে যেমন তিনি মক্ষিকা পিপীলিকা উইপোক। এবং পুষ্প জীবন সম্বন্ধে সক্ষম বৈজ্ঞানিক 
অধ্যয়ন করেছেন, অন্ত দিকে রহস্তবাদ অধ্যাত্ববাদদ ইত্যাদির গভীর অধ্যয়নেও তিনি তন্ময় হয়েছেন। 

তাছাড়া! শেষজীবনে তিনি জটিল ধজ্ঞানিক তত্ব আপেক্ষিকবাদ নিয়েও গভীরভাবে আলোচনায় 

বত হয়েছেন । 1£9%7,1017, 1১০৫7৩১ 0760% 96070%) 087" 176671267/১ 116 16 0/19409 ইত্যাদি 

পুস্তক পড়লে তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা আমাদের এতই মুগ্ধ করে যে তিনি যে আবার সুক্ম সৌন্দর্ষপূর্ণ 

নাটকের রচঘ্িতা, একজন আশ্চর্য সুস্মান্ুভূতিপূর্ণ শিল্পী মে কথা কল্পন| করা কঠিন হয়ে পড়ে। গভীর 

মন্নশীলতা! ও সুন্দর কবিপ্রতিভার এমন সমাবেশ জগতের অল্প সাহিত্যিকের মধ্যেই দেখা যায়। 

২ 

মেটারলিঙ্কের লেখার সর্বত্রই আমরা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ের প্রতি মর্মান্তিক আকর্ষণ দেখতে 

পাই। তাই অপরিসীম রহস্তবোধ মেটারলিঙ্কীয় অনুভূতির একটি বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথের মতো! মেটার- 

লিঙ্কের জীবনও ছুটি পরম্পরবিরোধী পর্ধে বিভক্ত; জীবনের (প্রথম পর্বে ইনিও নিরাশাবাদী, জীবন 
এব কাছে ব্যর্থতা এবং হতাশায় পরিপূর্ণ ঃ দ্বিতীয় পর্বে প্রভাত-সংগীতের সক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের 

জীবনে আশা আনন্দের নির্র নেমে এসেছে, তেমনি এর জীবনেও ?7695%76 01 476 42%70809এর 

পর্ থেকেই আনন্দ ও আশার আবিতাব হয়েচে দেখতে পাই । বাস্তবিক পক্ষে এ ছুইটি পর্বই বিকাশের 

দুটি পরস্পরসন্বন্ধ স্তর মাত্র। 

মেটারলিস্কের জীবনের প্রথম পর্যটি ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ পর্যস্ত প্রসারিত বলে ধর! যেতে পারে। 

এই যগের লেখায় এক নির্মম অনৃষ্ট-রহস্তের বোঁধ যেন তার চিত্তের ওপর জগদ্ধল পাথরের মতে! চেপে 
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রয়েছে দেখতে পাই; এক অসহনীয় তাদপর অবরদ্ধতা ও মৃত্যুবিভীষিকায় তার সমগ্র চেতনা সমাচ্ছন্ন। 
এই সময়ের কবি-চেতনার চতুর্দিকের বাধা যেন অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠেছে এবং আপন অন্তরের বিকাশ- 
পথে যেন এক অলজ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে হয় ঘেন্টের বাস্তব পারিপাশ্থিকের মধ্যযুগীয় 
দৃশ্য যেমন তার চিত্তে মবপাদ্ ও ভীতি বিস্তার করছিল, তেমনি অপর দিকে জেস্কুইট সম্প্রদায়ের 

মৃত্যুভীতিগ্রন্ত ধামিকভাবনা এবং শপেনহয়ের ও হার্টম্যানের দার্শনিক নিরাশাবাদও তার তরুণ 
চিত্তের ওপর বিষম্য় প্রভাব বিস্তার করছিল । 

তাই মেটারলিঙ্কের প্রথম উল্লেখধোগ্য রচনার নাম 96769  070%26$ (রুদ্ধ তাপ): 

এই ক্ষুত্র কবিতাসংগ্রহের মধ্যে চির অবরুদ্ধ মানব অন্তরের বিকাঁবগ্রস্ত যাতনার অসম্বদ্ধ উচ্ছ্বাস 
প্রকাশ পেয়েছে; এই কবিতাগুলির ভাবকেন্্র ছুঃসহ অবকুদ্ধতার মধ্যে মানবাত্মার মমস্তদ 

অসহায়ত1। পরবর্তী রচনায় মেটারলিস্ক ভাষার যে-প্রতীকীপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং যে-অপূর্ব প্রতীকী 
ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য অর্জন করেন, তার অক্ষম প্রয়াসও সবপ্রথম এই কবিতার মাঝ দিয়েই প্রকাশ পায়। 

এই অবকুদ্ধতার যুগে মেটাবলিঙ্ক পরপর “রাজকুমারী মেলাইন” “অনাহৃত” (7, 11736) 

দৃষ্টিহারা” (4.8%9165) সপ্তরাজকুমারী? পীলিয়াস ও মেলিস্তাণ্ডা” “আল্লাদীন ও প্যালোমিডিস” “অন্দরে, 
এবং “তিস্তাজিলের মৃত্যু” প্রকাশিত হয়। এখানে এই নাটকগুলির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচন] সম্ভব 

নয়। পারস্পরিক বিভিন্নতা সন্বেও এই নাটিকাগুলির মধ্যে মানব নিয়তির এক নির্দয় ভীষণ রূপ 
ফুটে উঠেছে, এই জন্যই তীর স্থষ্ট মানবচরিত্রে আমর! ব্যক্তির একান্ত অসহায়তা ও শক্তিহীনতাই 

লক্ষ্য করি। এই নাটকগুলির মাঝ দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষকে অধৃষ্টের তাড়নায় বাধ্য 
হয়ে মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করতেই হবে। জগতের অমঙ্গল ও ছুঃখরাশি যেন নিয়তির অন্ুচর, 

এব মাঁন্বজীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবার জন্য নিয়ত উদ্যত। তাই এই যুগের মেটারলিঙ্কীয় 
চরিত্রগুলি .যেন এক অজ্ঞাত বিষার্দে (শেলির 21651198651] 2190101) নিদ্রাচ্ছিন্নপ্রায় ব্বপ্নলোকে 

ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্ষের আলোক যেন সে-জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত; প্রভাতের লিগ্ধ বায়ু, ফুলের মধুর 

আবেশময় স্থগন্ধ আশ্বাস, পাখির উচ্ছুসিত আনন্দসংগীত এসবই যেন ভয়াত” হয়ে কোন্ বিস্ত যুগে 

নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এরা যেন বিষাদপুবীর দিকহার! অন্ধকারে ভীষণ নিয়তির কবলে আত্মসমর্পণ 

করতে চলেছে-: মুক্তি এখানে পাগলের স্বপ্র, নিয়তি এখানে অমৌঘ। 

এইসব নাটকের মাঝ দিয়ে মেটারূলিক্বীয় নাট্যরীতির ছুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে-- একটি 

হচ্ছে, পারিপাশ্বিক দৃশ্যের মাঝ দিয়ে একটা অব্যক্ত ভীতি ও বিষাদের আবহাওয়ারিকে ব্যঞ্জনার 

সাহাযো প্রত্যক্ষবৎ করে ' তোলার আশ্চর্য শক্তি, দ্বিতীমটি হচ্ছে তাঁর অদ্ভুত কথোপকথনরাতি। 

কথোপকথনের অসমাপ্তি ও পুনরুক্তির মাঝ দিয়ে মানবচিত্তের বিদ্মিত ও ভীতিগ্রস্ত পক্ষাঘাতটিকে 

মেটার্লিষ্ক ঘে আশ্চর্ধ কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে সাহিত্যক্ষত্রে অভিনব বলতে পারা যাঁয়। 

'অনাহৃত” দ্রষ্টিহারা' “অন্দরে” 'পীলিয়াস ও মেলিস্তাণ্ড' নাটকগুলি না পড়লে মেটারলিক্কীয় প্রতীকী- 

নাট্যরীতির এই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য বোঝানো সম্ভব নয় । 

নিরাশ! এবং অসহায়তার অন্ুভূতিই অত্যন্ত প্রবল হলেও, মেটারলিঙ্কের অনুভবে আল্টরকটি 

সত্যও ধীরে ধীরে ধর] দিতে আরস্ত করেছে দেখতে পাই, দে হচ্ছে মানবাত্মার গভীর প্রেমতৃষ্ণা। 



২০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা. সপ্তম বর্ষ 

নিদারুণ মৃত্যুর সমুখে দাড়িয়েও মানবাত্মা যে একমাত্র প্রেমকেই চায়, প্রেমের মধ্যেই যে মানবাত্মার 

অস্তরতম সার্থকতা, একথাটি মেটারলিঙ্কের পরবর্তী নাটকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রবল স্থরে ধ্বনিত 

হয়ে উঠেচে। তারই প্রথম প্রকাশ “গীলিয়াস ও মেলিস্যাগ্ডা”য়। এ নাটকেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা তেমনি 
আছে, কিন্তু যুগলপ্রেমের পরম পরিচয়ের মাঝ দিয়ে আত্মার মৃত্যুবিজয়ী শক্তিকেও স্বীকার করা হয়েছে। 

ভালবাসার যুগলতত্ব সম্বন্ধে মেটারুলিক্কের একটি বিশেষ ধারণা এইসময় থেকেই তার নাটকে 
ফুটে উঠতে আরম্ভ করে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানের বাইরে এমন-একটি 
দেশ আছে, যেখানে কেউই আমাদের অপরিচিত নয়, সেই স্বদেশে আমরা সকলেই যেতে পারি ও 

পরস্পরের পবিচয়টিকে পেতে পারি-*,**সেখানেই আমাদের নিত্যকালের প্রিয়্াকে আমরা বরণ 

করে নিয়েচি। এইজন্যই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তারাও যেমন ভূল করতে পাবে না আমাদেরও তেমনি 

ভূল কর! অসম্ভব 1......আমাদের জীবনের সকল কর্মকে ঘিরে যে-মায়াচক্র আকা হয়ে আছে, তার 

বাইরে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে আমরা আমাদের অন্তর-নেতা সহজ-বৌধটিকে (1016192) বিপর্যস্ত করার 

চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তবু আমাদের ভাগ্যনি্দিষ্ট প্রণগ্মিণীকে ত্যাগ করবার শত চেষ্টা করলেও 

অবশেষে সেই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হবে ।” 
পাত্রী নির্বাচন” (১৯১৮) নাটকে আমরা এই তত্বের প্রয়োগ দেখতে পাই, কিন্ত মনে হয় 

শেষজীবনে মেটারলিঙ্ক এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন । 

সমালোচক জেমলন তার 1£09977% 7)707)১0 77৮ 77701) পুস্তকে মেটারলিক্কের প্রথম যুগের 

এইসব নাটক সম্বন্ধে বলেন যে “যদি ভাঁষাঁর অতুলনীয় ছন্দ, সুক্ষ ব্যঞ্জনাশক্তি ও স্থন্দর মানব অন্তরের 

অস্ফুট সৌন্দর্যের বিকাশ নিয়েই তৃপ্ত হতে চান তাহলে নিখুত শিল্প-সৌন্র্য ও পৰিপুর্ণ জটিলতাহীনতা 
এদের মধ্যে পাবেন। অধিকন্ত এদের মধ্যে একটি অভিনব-নাঁটকীয় রীতি দেখতে পাবেন যাঁর সাহায্যে 

অন্তরাত্সার গভীরতম অন্ুভবগুলি সংগীতে বিকশিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এদের মধ্যে শক্তির সন্ধান, 

জীবনে গৌরববোধের সন্ধান, অতীন্ড্রিয় বিশ্বসত্তায় গভীর বিশ্বাসের সন্ধান অথবা কোনে। গভীর 
দার্শনিকতাঁর সন্ধান করবেন না, কারণ এসব নাটকে তার কিছুই নেই 1” 

কিন্ত আমার মনে হয় যে মেটার্লিঙ্কীয় চরিত্রের এই বিষাদ শক্তিহীনতার পরিচয় নয়: বুহত্তর 
জীবনের মধ্যে একটি গভীরতম আত্ম-পরিচয়ের সন্ধীনে অজ্ঞাত পথের অন্ধকারে মানবাত্মার যে ক্রন্দন ও 

সাময়িক হতাশা তাই এইসব নাটকীয় চরিত্রের এবং চরিত্র অষ্টার বিষাদের মৌলিক কারণ । 

ও) 

জীবনসাধনার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সাধক আছেন ধাঁদের আমরা, মিস্টিক মরমিয়া! রহস্তবাদী 
ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকি । মিট্টিকের সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে একটি গোপন অতীক্দ্রিয় বিশ্বব্যপ্তি 

চেতনশক্তির প্রতি হৃদয়ান্ভব থেকে উদ্ভূত একান্ত এবং অপরিসীম বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাস শুধু সেই 

অস্তিত্বের ওপর নয়; সেই অনস্ত শক্তি যে পরম মঙ্গলময়, মানবাত্সা যে সে শক্তি থেকে মূলত অভিন্ন 
(এবং 'তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়াই যে মানবাত্মার চবম ও পরম সার্থকতা এটিও মিট্টিকের একান্ত অবিচলিত 

বিশ্বাস। মিস্টিকদের এই অনুভূতির জগতে প্রবেশ করবার আকুলতা! সত্বেও €মটারলিঙ্ক যেন এ জগতে 
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কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিলেন না। প্লোিনাস, রুইসত্রোক, নোভালিস, এমাস'ন, কার্লাইল 
ইত্যাদি লেখকদের প্রতি ত্বন্থরক্তির মূলেও তীর এই মিস্টিক প্রবণতাই কাজ কন্ুছিল এবং একটি 

বিশ্বাসও গড়ে উঠছিল যে নিশ্চিত সত্যের সন্ধান একমাত্র মিস্টিকরেবু নিকটই পাওয়া যায়। কিন্তু 

প্রথম যুগের নিরাশীবাদ তাকে কিছুতেই মিস্টিকদের পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে দিচ্ছিল না। 
অবশেষে তিনি যেন একটি শুভ মুহূর্তে সেই পরম সত্যের স্পর্শ লাভ করলেন এবং সেই মহুর্তের 
অপরিসীম আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন তার অন্তরের সকল সংশয় নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল । ১৮৯৬ 
খুষ্টাব্রে দীনের সম্পদ" পুস্তকে প্রবন্ধাকারে মেটারলিঙ্ক তার সেই নবজীবনলব্ধ অনুভূতিকে অতি 
সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। এর পর থেকে মোটারলিঙ্ক আমাদের সমুখে একজন রহস্যপূজারী 
প্রবল আশাবাদীর বেশেই দেখা দিয়েছেন : নিঘ্তির কষ্ট প্রভাবটিকে এর পরও বহুকাল তিনি 

অস্বীকার করতে পারেন নি বটে, তবু এখন থেকে তার লেখায় সর্বত্র মানবাত্মার একটি বলিষ্ঠ বূপই 
আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যাঁয়। পরবর্তী জীবনে যেসব ভাব ও ভাবনা আরো! বিকশিত হয়ে উঠেচে 
তাদের অস্কুর এই পুস্তকেই বি্যমান। এই কারণেই একমাত্র "দীনের সম্পদ বইখানি পাঠ করলেই 

আমরা রহস্তাহুরাগী আশাবাদী মেটার্লিঙ্কের পরিচয় পেতে পাবি। 

যদিও এ পুন্তকেও তিনি স্বীকার করছেন যে অনৃষ্ট মান্থষের জন্য কখনও সখ আনে না, সে 
দুঃখ নিয়েই আসে, যদিও তার বিশ্বাস যে মৃত্যুই এক মাত্র পরিণাম, তবু এইসব উক্তির মধ্যে আর সেই 

অসহায় আতনাদের সুর নেই। তাই তিনি বলেন যে প্রত্যেক দুর্ঘটনার মাঝে নিমেষের জন্য হলেও, 

আমাদের অন্তরের সহজবোৌধ বলে যে অনৃষ্ট আমাদের প্রভূ নয়, আমরাই অদৃষ্টের প্রভু । দীনের সম্পদে 

মেটারূলিঙ্ক মানবাত্মাকে অপূর্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্ত 
তিনি কেবল আতন্তর অন্ুভূতিকেই এই উপলব্ধির আধার বলে শ্বীকার করেছেন, যুক্তিমুলক কোনো 

ভিত্তিই আবিষ্কার করতে পারেন নি। তার মতে মানবজীবনের যেটুকু অভিব্যক্ত তাই তার একমাত্র 
এবং যথার্থ জীবন নয় : মানবাত্মা তার চিন্তা এবং স্বপ্নরাশি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। জীবনের একটা 

গভীরতর দিক আছে যা কোনোকালেই প্রকটিত হতে পারবে না, কিন্তু সেটাই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতম, 

পবিভ্রতম দ্িক। মানবাজআ্মার অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারলেই মানবাত্মা যে চিরপবিত্র চিবসুন্দর 

ও মঙ্গলমর তা বুঝতে পারা ঘায়। মেটারলিক্কের মতে একটি পরম নীরবতার মাঝ দিয়েই আমাদের 

পক্ষে সেই গভীর অন্তর্পোকে প্রবেশ করা সম্ভব । এই কারণেই মেটারলিঙ্ক তার নাটকে শীরবতাকে 

একটি মহত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন । 

মেটাঁরলিঙ্কের সমগ্র রচন1 যেসব তত্বকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে, তাতে প্রেমই বোধ হয় 

সর্বপ্রধান। মানুষের যে-গভীরতর জীবনের কথ! বলা হয়েছে, মেটারলিঙ্কের মতে সেই জীবনে 

প্রবেশলাভের সর্বশ্রেঠ উপায় প্রেম। এই জীবনে ও জগতে যাঁকিছু পরম স্থন্দর মৃ্হীয়ান ও পরম 

মঙ্গল্বরূপ মেটাবর্লিঙ্ক তাঁকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন এবং মানবজীবনের গভীরতর সত্ভাকেও 

তাই সেই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন বলেই স্বীকার করেচেন। প্রেমভালোবাসাকে তাই মেটারলিঙ্ক সেই 

অনন্ত বহস্তশক্কির সহিত “পরম এক্যের স্মৃতি” (& 1০০11906102 ০1 £5৪ 11:117110% 1110) বলে 

বর্ণন! করেচেন। সুতরাং একমাত্র গভীর জীবনের জাগরণের মাঝ দিয়েই মাহ্ষ নিজের পরমানন্দময় 

৪ 
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বন্দর সত্তাকে আবিষ্কার করতে'পাবে। মেটারলিঙ্বীয় দৃষ্টিতে তাই কোনো! মানুষই হেয় নয়। প্রত্যেক 

মানবাত্মাই এক পরম গৌরবের অধিকারী । দীনের সম্পদ” পুস্তকে মেটারলিঙ্কের নৈরাশ্ভীতি ও 
বিষাদমুক্ত জীবনের অপূর্ব আনন্দোচ্ছাসিত প্রভাতসংগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেচে। 

ভালোবাসার ক্ষেত্রে ত্রয়ীর সমস্যা একটি অতি পুরাতন সমস্যা). মেটারলিঙ্ক আলাদীন ও 
প্যালোমিডিস” 'পীলিয়াস ও মেলিন্তাগ্ডা” এবং 'বীনের সম্পদের সমকালিক এগ্লাভেন ও সেলীসেট, 

নাটকে এই সমস্তাকেই গ্রহণ করেছেন। মেটার্লিঙ্ক কিন্তু এই ভালোবাসাকে সাধারণ স্থুল হিংসাদ্বেষ- 

গ্রবণ মানবস্বভাবের স্তর থেকে সরিয়ে আরে! উচ্চতর মানবন্বভাবের ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 

করেছেন। সাধারণের ক্ষেত্রে ভালবাসার পাত্রকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করার দুর্জয় বাসনাই ট্রাজিডির 

কারণ হয়ে ওঠে, মেটারলিঙ্কীয় নাটকের পাত্রপাত্রীরা দ্বন্দের ক্ষেত্রে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতিদন্দী বা 

প্রতিদ্ন্দিনীর হাতে সমর্পণ করার পথই সন্ধান করে এবং এই অপূর্ব ছুঃখবরণই ট্রাজিডির কারণ হয়ে ওঠে। 

এগ্রীভেন ও সেলীসেট ছুটি নারীই মিলীয়াগ্ডারের ভালোবাসায় প্রতিছন্দ্িনী, অবশেষে ত্যাগের প্রতিদ্বন্বিতাঁয় 

সরলা সেলীসেটই মৃত্যুবরণ করে বিজয়িনী হল। এ নাটকেও মেটারলিঙ্ক মৃত্যুর নিদারুণতা এবং 
অনিবার্ধতাঁকে স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে নাটকের মাঝে এই বোধটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে যে 
মৃত্যুর ভীষণতাও প্রেমের পথে মানবাত্মার গতিরোধ করতে সক্ষম নয়। দীনের সম্পদের মধ্যে 

মেটারলিস্কের যে ভাবৃষ্টি ফুটে উঠেছে, এ নাটকেও তা' পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাতে নাটকের 

সৌন্দর্যহানিও হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত। কিন্তু তৎসত্বেও একটি অতীন্দ্িয় রহস্যময় 
আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে তিনি অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং মেটারলিঙ্কের স্বকীয় নিগুঢ 

ব্যঞ্তনাত্মক প্রতীকী কখোপকথনভঙ্গীর অপরূপ বিশেবত্বও এই নাটকে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 

৪ 

১৮৯৮ খুস্টাবে প্রকাশিত 77/5097 07৫, 1)6927, গ্রন্থে আমরা মেটারলিস্কীয় ভাববিকাশের 

আরেক স্তরে উপনীত হই; প্রথমযুগে ছিল অজ্ঞানজনিত রহস্যবৌধের বিভীষিকা আর 

অশক্তিজনিত নৈরাশ্য ও বিষাদ। দ্বিতীষ্ষ যুগে মেটাবুলিষ্কের জীবনে অতীল্িয়ি ভাবলোকের এক 

অপূর্ব আনন্দজ্যোতির বিকাশ দেখতে পাই “দীনের সম্পদে । মেটারলিঙ্ক কিন্ত বেশিদিন যৌবনের 
অন্ুভূতিপ্রবণতাকে আশ্রয় করে থাকতে পাবেন নি। তাই কেবল কতকগুলি অনুভূতির দ্বারা নয়, 
বুদ্ধিবিচারের পথে এবার মেটারলিঙ্ক তার অন্ুভূতিলন্ধ জীবনদর্শনের সত্যান্থসন্ধানে ব্যাপৃত। দীনের 
সম্পদে লেখক যেন আপনাকে এই বাস্তব জগৎ থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্তরের নিভৃত স্বপ্রলোকে 

বিচরণ করছিলেন ; কিন্তু 'অন্তরূ্টি ও অদৃষ্টে"র দর্শনিক মেটারলিস্ক জগতের কর্মপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 

করেচেন এবং প্রেমলোকের কর্মহীন নিভৃত অবসরের মধ্যে ধিনি জীবনের চর্ম ও পরম সার্থকতার সন্ধান 

করছিলেন, আজ তিনি বলতে আরস্ত করেছেন যে নৈতিক জীবনের প্রকৃত বিকাশই আমাদের লক্ষ্য 
হওয়া চাই ; তাই যে-ভাবুকতা কর্মে আপনাকে বিকশিত করতে পারে না, তা৷ জীবনের বিকাশে কোনো 
সন্থায়তাই করতে পারে নাঁ। জীবনে কর্মপ্রাধান্তের মূলে যে দৃট্টিভঙ্গীর একটি প্রচণ্ড পরিবতর্ন নিহিত 
রয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। 



চতুর্থ সংখ্যা মরিস মেটারলিঙ্ক ২০৯ 

একদিন মেটারলিঙ্কীয় দৃষ্টিতে নিয়তি নিদারুণ এবং অলজ্ঘ্য বলেই প্রতিভাত হয়েছিল । দীনের 

সম্পদে'র পর প্রেমের শক্তিকে মৃত্যুর ওপরে স্থান দেওয়! সত্বেও নিয্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। 
এবার মেটারলিঙ্কের মন থেকে কিন্তু নিয়তির অখণ্ড প্রভাবের ওপর যে বিশ্বাস ছিল তা ভিরোহিত হতে 
আর্ত হয়েচে। : “অন্তর *ও অনৃষ্টে'র মূল কথাই এই যে মানুষ অনৃষ্টের অধীন নয়) বহির্জগতের ঘটনার 
ওপর অবৃষ্টের অমোঘ শাসন অব্যাহতভাবেই চলে একথা তিনি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
মেটারলিঙ্ক এই কথাও বলতে আরম্ভ করেচেন যে অন্তর্জগতের ওপর অদুষ্টের নিয়ন্তত্ব নাই: ঘটনাকে 

মানুষ হয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, কিন্তু ঘটনাকে আপন অন্তরে ইচ্ছান্থরূপ রূপ দিয়ে মানুষ তার 
প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বল! বাহুল্য যে বাস্তব জগতের বৈপ্লবিক নিয়ন্ত্রণ মেটারলিক্কের কাঁছে 

সম্ভব মনে হয় নি বলেই আঁদর্শবাদী উপায়ে আপন অন্তর্লোকে সকল সমন্তার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন 

তিনি। অদুষ্টের ওপর অন্তরের এই প্রভৃত্ব-সম্তাবনাকে আবিষ্কার করার ফলে মেটারলিঙ্ক জীবনকে 
আনন্দদৃষ্টি দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছেন এবং এই সমম্ম থেকেই জীবনের ক্ষেতে বুদ্ধিবিচা্ের 
প্রাধান্তকেও স্বীকার করতে আবস্ত করেছেন। তাই এর পর তিনি মক্ষিকাজীবন সম্বন্ধে যে আশ্চর্য 

সুন্দর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণপূণ আলোচনা করেন তাতে তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবতনের 
কথা বলতে গিয়ে বলেন ঘে “অনেক দিন হয়ে গেছে, আমি এ জগতে সত্যের চেয়ে-_ অন্ততঃ সত্যের 

দিকে অগ্রসর হবাঁর যথাসাধ্য চেষ্টার চেয়ে বেশি স্ন্দর অথবা চিত্তাকর্ষক বস্তুর সন্ধান পরিত্যাগ 

করেচি।” মক্ষিকাজীবনের আলোচনার মাঝ দিয়েও তাই তীর জীবনের উপর দৃটতর বিশ্বাস ফুটে 
উঠেচে দেখতে পাই : তিনি বলেন, “জীবন আমাদের কোনো নিশ্চিত ভরসা না দিতে পারলেও 

বিপরীত কোনো সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ন! হওয়া পর্যস্ত আমাদের শ্রেষ্ঠতম কতব্য হচ্ছে জীবনের 
ওপর বিশ্বাস রাখ 1” অন্তরূর্্টি ও অৃষ্টে মেটারলিম্ক অন্তীবনের ওপর অতৃষ্টের প্রভাবকে অস্বীকার 
করেছিলেন, মক্ষিকাজীবনে তিনি আরো! অগ্রসর হয়ে বলতে চেয়েছেন যে নিয়তি বলে কোনে! 

কিছুই নেই, ওট1 আঁমাঁদের অজ্ঞতা প্রস্থত একটা! সংস্কার মাত্র। আছে একটি অজ্ঞাতশক্তি-_ একদিন 

জ্ঞানের দ্বারা তাকে আয়ত্ত করে মানব-মস্তিষ্ষ শ্রেষ্ঠতম শক্তির পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারবে 

বলে মনে করা যাঁয়। অতীক্দ্রিয় ভাবুকতার মুগ্ধ আবেশ কাটিয়ে মেটারলিঙ্ক পাশ্চাত্য বিবত নবাদে 

বিশ্বাপী গ্রবল আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের বেশে দেখা দিয়েছেন । 

মেটারলিম্কের দৃট্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলে আমরা তাঁকে জীবনের নৈর্তি্ষ সমস্ত 
সমাধানে সচেষ্ট দেখতে পাই । 7119৫ 7101701)16 বইখানি পরে প্রকাশিত হলেও এর রচনাগুলি 

7/15207 ০74 7)0577,/ এবং 7516 91 £76 7366র মধ্যবর্তী, এর চাঁরটি দীর্ঘ আলোচনার মাঝ দিয়ে 

আমরা তীর চিন্তাধারার একটি স্থষ্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। মেটারলিঙ্ক বলেন যে প্রথমত আমাদের 

জীবন যে ঘোর বহস্তাবৃত থাকে তা আমাদের অজ্ঞানেরই ফল, কিন্তু জ্ঞানবিকাশের ফলে যদিও মিথ! 

রহস্যবৌধ কেটে যেতে থাকে এবং বুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের বহু ব্যাপার জ্ঞানগম্য ইতে থাকে, 

তথাপি রহস্তবোধ যে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে একথাও তিনি সত্য মনে করেন না। তাই 
দেবলোক অথবা অদৃষ্টলোক দিয়ে মানুষের নীতিবোধের ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও স্যায়রহস্তের শেষ ইয়ে 

যায় না। তাঁর মতে মানব-অন্তরের মধ্যেই স্যায়বোধ নিহিত রয়েছে এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ 



২১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা! সপ্তম বর্ধ 

'কর্মজগতের সাধনার দ্বার] এই ন্যায়বৌধ ক্রমশ বিশ্রদ্ধতর হয়ে উঠতে থাঁকবে। বর্তমান সমাজে যেসব 

কর্ম নৈতিক বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে তা ষে ষথার্থত নৈতিক নয় মেটারলিঙ্ক পেঁদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলেচেন যে আমরা জীবনে আজ যেসৰ অধিকার ভোগ কর্চি তাদের প্রত্যেকটি আমাদের কোনো-না- 

কোনো নৈতিক পাপের সাক্ষী হয়ে আছে। আমর! আজ জানতে পারছি যে বিশ্বব্যাপী অন্যায় অবিচার 

এবং অমঙ্গলের মূলে অৃষ্ট নাই, আছে মানবজাতির কর্ম। মেটারলিঙ্ক কিন্ত একথা বলতে পারেন নি 
যে মানবজাতি সচেতন্ভাবেই এই অমঙ্গলের সমশ্তাঁর সমাধান করতে পারবে । তার বিশ্বাস মানবজাতির 

গোপন চেতনাই যুগে যুগে মানুষকে উচ্চতর নৈতিক বিকাশের পথে নিয়ে চলেচে। প্রতি মানবের 
অন্তরেই নতিকবোধ বিদ্যমান, প্রত্যেক মানবকে বিশ্বমানবের উদ্দেশ্তের সহিত যোগ রেখে অগ্রসর 

হতে হবে| কি ভাবে যে মানবজাতি সমগ্রভাবে উচ্চতর নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করবে তা বলতে না 

পারলেও তিনি একথা মুক্তক্ে স্বীকার করেছেন যে বিশ্বমানব একটি অথগ্ড সত্তা। সমগ্র জগৎ 

নিয়স্তরের নৈতিক হাওয়ায় বিচরণ করবে আর কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তি উচ্চস্তরের নির্মলতা উপভোগ 

করবে-- এটা অসম্ভব । তীর বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রাণধারণের জন্য মানবজাতিকে অত্যন্ত 

অল্প পরিশ্রম করতে হবে এবং মানবজাতি একটি আশ্চর্য অবসরের যুগে উপনীত হবে। কিন্তু সমাজ- 

ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারাই যে মানব সমাজ যথার্থ স্তায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে 

তা না বুঝতে পারায় মেটারলিঙ্ককে বলতে হয়েছে যে এখনও মানবজাতি অবসর যাঁপনের কোনো! পথ 

পায় নি, এখন দেখা যায় কর্মের চেয়ে অবসরই মানবকে অন্থস্থ করে তোলে ; আশা কর] যায় মানবজাতি 

এ সমস্াকেও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা মেটাতে সক্ষম হবে। 

৫ 

এগ্লাভেন ও সেলীসেট” প্রকাশিত হওয়ার চার বৎসর পরে ১৯০০ খুস্টাব্দে মেটারলিঙ্গের 

31597 73061766 নামে যে নাটকখানি প্রকাশিত হয় সেখানি যে খুব সার্থক স্থষ্টি হয়েছে তা বলা চলে ন]। 

দীনের সম্পদে" মেটারলিঙ্ক মানবাত্মার অস্তনিহিত নিত্য সৌন্দর্য ও বহিজীবনের সহজ দুর্বলতা সত্বেও 

গভীরতর জীবনের দ্রিক দ্রিয়ে তার চির পবিত্রতার কথা প্রচার করেন। এ নাটকেও যেন তিনি সেই 
কথাটিকেই নাটকের মাঝ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেচেন। খুষ্টমাতার সেবিকা বিয়াটি,স মানবিক 

প্রেমের আকর্ষণে মঠ ত্যাগ করল এবং ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের পচিশটি বৎসর ব্যভিচারের মধ্যে 

অতিক্রান্ত হল। সংসারের নিয়ম আছে, সে নিয়মভঙ্গের শান্তিও আছে। বিয়াটিসকেও সে শাস্তি 
গ্রহণ করতে হয়েছে । কিন্তু তবু মেটারলিক্কের মনে প্রশ্ন এই যে বিয়াটিসের জীবন কি চির্তরেই ব্যর্থ 
হয়ে গেল? মেটারলিঙ্ক উত্তরে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানবাত্মার গভীর সত্তাকে পাপ কখনও 
চিরকালের জন্য নষ্ট করতে পারে না, ক্ষণকালের জঙ্য ছায়াক্সান করতে পারে মাত্র । | 

1701076  &70 7307)6  7316% নাটকখানির আবির্ভাব ১৯০১ সালে হলেও একে 

আমরা ভাবের দ্রিক দিয়ে তিস্তাজিলের মৃত্যুর পরবর্তা বলে ধরে নিতে পারি। . এই নাটকে তিনি 

আবার অদুষ্ট-রহস্তের সমুখে মানবাত্মীার অসহায়তা, ভীতি ও বিষাদের চিত্রকে অস্কিত করেছেন। 

অবনত এ নাটকে তিনি শক্তিমধী আদিয়ানী চরিত্রকে স্থট্ি করেছেন এবং নীলদাড়ির ছর্গে পঞ্চ বন্দিনীকে 
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মুক্ত করতে গিয়ে, সে যে ব্যর্থ হল তার মাঝ দিয়ে একথাই বলতে চেয়েছেন যে স্বকীয় আন্তর শক্তির 
সাহায্যেই অনৃষ্টের কবল থেকে মুক্তি পাওয়৷ সম্ভব, এ মুক্তি বাইবে থেকে দেওয়া অসম্ভব । 

ইতিমধ্যে মেটারলিস্কের জীবনে যে ভাবগত পরিবর্তন হয়েচে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েচে। 
তাই মেটারলিঙ্ক নাটকের, মাঝ দিয়েও নৈতিক সমস্তা আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হয়েচেন দেখা যায়। 
“মোন! ভানা” নাটকখানিই মেটারলিঙ্কের সর্বপ্রথম নাটক যার মধ্যে বাস্তবজগতের সামাজিক নাঁনুষকে 
নিয়ে নাট্যস্থষ্টি করার চেষ্টা কর! হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচন। এখানে সম্ভব নয়। 
সংক্ষেপে এখানে এটুকুই বলা ঘেতে পারে যে নানাস্থানে তক্ম মনস্তাত্বিক জটিলতার অবতারণা সত্বেও 
নাটকথানি বিশেষত্বহীন ও অস্বাভাবিক হয়েছে । বাস্তব চরিত্রচিত্রণে তানি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 

দিতে পারেন নি। 

“মোনা ভানা*র স্থষ্টিতে মেটাবলি্ক সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু মোনা ভানারই 
কয়েকটি তত্বকে নিয়ে খন তিনি বাস্তবজগতের বাইরে এসে, কল্পলোকে নাট্যস্থাট্ট করতে প্রবৃত্ত 
হয়েচেন সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মেটাবলিঙ্ক সার্থক হাষ্টি করতে সক্ষম হয়েচেন। 992911 

নাটকখানি শেকাগীয়বের 79717995 নাটকের আখ্যানাংশকে নিয়ে রচিত হলেও জয়জেল মেটারলিঙ্কীয় 

বিশেষত্বে সমুজ্জল। এই নাটকের মাঁঝে মেটারলিঙ্ক মানবাত্মার সেই ত্যাগের বর্ণনা করেচেন যা 

প্রেমের প্রেরণায় ভালবাসার পরম নিষ্ঠায় আপনাঁকে নষ্ট করেও অপর একটি ব্যক্তিত্বকে সার্থক করবার 

চেষ্টা করে। জদ্মজেল নাটকে মেটাবলিঙ্বীয় ট্র্যাজিডির বিশেষত্বটুকু লক্ষণীয়। এই ট্র্যাজিডি কোনো 

নৈতিক দুর্বলতাপ্রস্থত নয়, কোনো! নৈতিক নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্ঘাতেরও ফল নয়। 

এই ট্র্যাজিডির স্জ্বাত ব্যক্তির মৃহত্বের সহিত রহস্তময় বিশ্বশক্তির সঙ্ঘাত। 

জয়জেলে”র পরবর্তী নাটক 11/7019 97191. 4%/1১97 কিন্তু মেটারলিঙ্কের অন্য সমস্ত নাটক 
থেকে স্বতন্ত্র ।-যদ্দি বর্তমান শতাব্দীর সভ্যসমাজে প্রাচীন যুগের সাধু আ্যাণ্টনী তার সেই প্রাচীন যুগের বেশ 

নিয়ে অবতীর্ণ হন তাহলে তার কী দ্রশ! হতে পারে তারই চিত্র এই নাটকে দেখাবার চেষ্টা! করা হয়েছে। 

সভ্যসমাজের বসনভূষণের মোহ, দরিদ্রের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার, যাঁকিছু অপাধারণ তার প্রতি বিচারহীন 

অশ্রদ্ধ-_-এ সবের প্রতি বিদ্রপ বর্ষণ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য । বিষ্যবস্ত হিসাবে নাটকখানির 

বিশেষ গুরুত্ব না থাকলেও, এই নাটকের মধ্যে বার্তালাপ ও পারিপাশিক সম্পূর্ণ বস্ততান্ত্রিক পদ্ধতির 

অনুসরণ করেছে এবং বাস্তব চরিত্র রচনায় যে মেটারলিঙ্ক দক্ষতা অর্জন করচেন তা প্রমাণিত হয়েছে । 

৬ 

গোপন মন্দিরের ছুবছর পবে ১৯০৪ খুস্টান্জে মেটারলিঙ্কের 7)9%010 €1৫)৫8% নামে যে 

প্রবন্ধসংগ্রহটি প্রকাশিত হয় তাকে মেটারলিঙ্কীয় গদ্যরচনার মধ্যে একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 

বল! যেতে পারে। ইতিপূর্বে গদ্য আলোচনায় মেটারলিক্ক যে ধীরে ধীরে নানা সমস্তা নিয়ে যুক্তিপৃর্ণ 

আলোচনা করতে আরম্ভ করেচেন তা৷ পূর্বেই বলা হয়েছে । এবং বোধ হয় এটাও পাঠক লক্ষ্য করে 

থাকবেন ঘে রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তার সঙ্গে এর চিন্তাধারারও সাদৃশ্ঠ রয়েচে। রবীন্দ্রনাথের মতোই" 

মেটারলিম্কও অসাধারণ সৌন্দ্ষপূজারী : উভয়েরই এই লৌন্দর্যপিপাসা তাদের ভাষায় আশ্চর্জভাবে ফুটে 
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উঠেচে। , রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বের অতি সাধারণ বস্তর মধ্যেও মেটারলিঙ্ক যে গভীর সৌন্দর্য আবিষ্কার 
করতে সক্ষম তা রহস্তোদ্যানের পাঠক দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবেন। পরবর্তী জীবনে “বিশ্বপরিচয়” 

রচনায় কিংবা ইতিপূর্বেও নানা দার্শনিক নৈতিক অথবা সামাজিক রাষ্্রিক আলোচনায়ও সর্বত্রই 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা তার ওই সৌন্দর্যবোৌধের অজন্্র পরিচয় পেয়েচি। মেটারলিঙ্ক এদিক দিয়ে 
বোধ হয় ববীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্পৃহা, সম্প্রতি ও জীবজগতের 

প্বেক্ষণের সঙ্গে সেই সব অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের কাব্যের মত স্থুন্দর অথচ তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনার সমাবেশ 
মেটারলিঙ্কের রচনায় যে-ভীবে ফুটে উঠেছে, তেমনটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। মক্ষিকাজীবনকে 

যেহিসাবে একখানি স্থন্দর মহাকাব্য বল। চলে, সেই হিসাবেই রহস্তোগ্তানের রচনাগুলিকে অতি সুন্দর 

খণ্ডকাব্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্যান্থসন্ধানকে যে মেটারলিঙ্ক কতখানি মহত্বপূর্ণ 

মনে করেন তাঁ এই উক্তি থেকেই বোঝ! যেতে পারে। তিনি বলেন, “প্রকৃতির মধ্যে তুচ্ছ কিছুই 
নেই। যিনি একটি ফুলকে, একটি ঘাসের পাতাকে, প্রজাপতির পাখাকে, পাখির বাসাকে, একটি 

বিন্ধুককে ভালোবেদেচেন, তিনি এমন একটি ক্ষুদ্র বস্তুকে ভালোবেসেছেন যার মাঝে নিত্যকালই 

একটি পরম সত্য নিহিত রয়েচে। বলতে চাও তো বলতে পার যে, কোনে! ফুলের রূপ পরিবতনন 

করতে পারাটা খুবই সামান্য, কিন্ত একটু চিন্তা করলেই এ অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে দেখা দেবে...এ থেকেই 
আমাদের আশা হয় যে হয়ত একদিন অন্যান্য বহুকালাগত প্রাকৃতিক নিরমকেও-- (যাদের সঙ্গে আমাদের 

সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়োজনের সম্পর্ক বয়েচে)_ 
অতিক্রম করতে কিন্বা এড়িয়ে যেতে শিখব.*-একটি ফুলের ব্যাপারে সামান্ত বিজয় একদ্রিন আঁমাঁদের 

নিকট সেই অকখিতের অসীম রহস্তকে প্রকাশ করিতে পারে 1” 

বিশ্বরহস্তকে মেটারলিঙ্ক কথনো৷ অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে ধামিক যুগে আমর! 

অঙ্ঞানবশত এই বিশ্বরহস্তের একট] কাল্পনিক রূপ তৈরী করেছিলাম, কিন্ত এবার বস্তবিজ্ঞানের ওপর 

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বর্হস্ত কাল্পনিকতাযুক্ত হয়ে আরে! বিশালরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, ফলে মানুষ 

এক দিক দিয়ে এই অসীম বিশ্বে আপনাকে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে বুঝতে পারছে। কিন্তু এরই ফলে 
মানবাত্মার একটি গৌরবময় নবজন্মও হয়ে চলেচে। তাই তিনি বলেন, "যতই বেশি আমরা আমাদের 
কষুদ্রতা বুঝতে পারছি, ততই যে-শক্তির ছারা আমরা আমাঁদের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারচি সে-শক্তি 

বিপুলতর হয়ে চলেচে।” তাই মান্য আজ উপলব্ধি করতে আস্ত করেছে যে "অন্তরে আমর 

গভীরতম ও মহত্তম রহস্তের সমগোত্রীয়” ? তাই মানবাত্বা আজ ভীতচিত্তে পরমরহন্তের সমুখে কম্পমান 
নয় আজ সে পরম সাহসে তার সমগোত্রীয় বিশ্বরহস্তকে আবিষ্কার করতে অগ্রসর হয়েছে । 

১৯০৭ সালে প্রকাশিত 77/ ০7৫ 71907 শীর্ষক প্রবন্ধ পুস্তকেও তাই মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনায়, 

বতমান যুগের নৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং পুষ্পজগতের মধ্যে বুদ্ধিশক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে 

মেটারলিম্কের বিপুল আশা আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেচে। মৃত্যুসমস্তা মেটারূলিস্কের রচনায় সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় ন!। কেবল এই পুস্তকের “অমরতা” প্রবন্ধে নয় পরে আরো বিস্তৃত 

'ভাবে ১৯১১ সালে মৃত্যু” পুস্তকে এবং এই পুস্তকেরই পরিবতিত রূপ “আমাদের নিত্যতা*য় (১৯১২) 
তিনি মানবিক ব্যক্তিত্বের নিত্যতা, পরলোক ইত্যাদি সম্থন্ধে দার্শনিক আলোচন| করেচেন এবং নান! 
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যুক্তির সাহায্যে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিজীবনের যে এখানেই চরম বিলুপ্তি তা নাও হতে 
পারে এবং জয্মাস্তরবাদ নিতান্ত অমূলক'নাও হতে পারে। অন্তত থিওরি হিসাবে তিনি এই “মতবাদের 
চেয়ে সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত, পবিত্র, নৈতিক, ফলপ্রস্থ, সাত্বনাময় এবং কতক পরিমাণে সম্ভবপর মতবাদ 
আর নেই” বলে স্বীকার করেচেন। 

মেটারলিঙ্ক একজন প্রবল আশাবাদী, ভবিষ্যতের ওপর তার আস্থা অপরিসীম । প্রাকৃতিক 
জগতে অসমত আছে বলেই যে মান্যও তার সমাজব্যবস্থায় এই বিসমতাকেই স্বীকার করতে বাধ্য 
একথ| তিনি স্বীকার করেন না। তার মতে আমাদের অন্তরতম নীতিবোধ মানবপমজের বিসমতাকে 
প্রতিনিমেষে অস্বীকার করে, উন্নতির পথে বাধা! যেখানে বিপুল, সেখানে চর্ম আদর্শের প্রবলতাই 
বাঞ্ছনীয়, এটিই তার মূল কথা । যাঁকিছু অন্তায় তাঁকে বিনা দিধায় ধ্বংস করাই আমাদের কতব্য, 
কারণ তার দৃঢবিশ্বান এই যে জাতির প্রাণশক্তিকে স্থষ্টির অবসর দিলে অবিলম্বেই সে ধ্বংসের মাঝে 
নৃতন হষ্টিকে জাগ্রত করে তুলবে। 

৭ 

ইতিপূর্বেই দেখা গেছে যে মেটারলিস্বীয় নাটক আর স্বপ্ললোকের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। 
তাই ১৯১০ সালে প্রকাশিত মেরীমেডলীন” নাটকেও আমরা কী চরিত্রহ্থট্টিতে, কী বাতালাপ- 

পদ্ধতিতে, কোথাও পূর্বেকার রহস্যময় আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাই না; এখানে বাস্তবজগতের বাস্তব- 

চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই। এই নাটকে খুষ্টকে অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ রূপে স্বীকার করে 

নেওয়! হলেও নাটকের ভিত্তি এই অলৌকিকতার ওপর নয়। থুস্টীয় ধর্মনীতির ওপর মেটারলিঙ্ক যে 

আস্থাবান নন তা তার পূর্ববর্তী রচনায় নানা স্থানেই অভিব্যক্ত হয়েচে। তাই মৃত্যুবিজয়ী খুষ্টকে এই 
নাটকের টবিত্রহিসাবে গ্রহণ করায় অনেকেই বিন্মিত হয়েচেন এবং নাটকখানিকে থাপছাড়া বলতেও 

দ্বিধা করেন নি। কিন্তু মেটারলিস্ক এই নাটকে অলৌকিকত্বের মহিমা প্রচারে উদ্যত নন, বরং এই 
কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে দেবত্ব বলতে কোনে! অসাধারণ আশ্চর্য শক্তির বিকাশ বোঝায় না, 

মনুযুত্বের চরম নৈতিক বিকাশই মান্গষকে যথার্থ দেবত্বে উন্নীত করে। থুস্টের অলৌকিকতা! নয়, তার 
অপূর্ব প্রেমই যেদ্লীনকে কামনালোকের বু উপের্ব নিয়ে গেল। তাই যখন ভীরুসের নিকট আত্মসমর্পণ 
ক'রে খুস্টের ভৌতিক জীবন রক্ষা করার সমস্তা উপস্থিত হল মেডলীনের সম্মুখে, তখন সে তার 

পরমপ্রিয়ের ভৌতিক মৃত্যুকেই স্বীকার করে নেয় এই ব*লে যে, “দেবতা আমার,'**আমি কি? কিছুই 

না); আমি তো সর্বরকমেই কলুষিত) তোমাকে জীবন দ্রিতে গিয়ে আরেকটা পাপে আর আমার 

কী আসে যায়!” কিন্ত এভাবে যে খুষ্টকে বক্ষ করা সম্ভব নয়। তাই সে বলে, “তোমরা যে-মূল্য 

দিয়ে আমাকে তীর প্রাণ ভ্রয় করতে বলচ, যদি আমি সে মৃল্য দিই, তাহলে তিনি যাঁকিছু চান, 

যা-কিছু ভালোবাসেন সবই ধ্বংস হবে..এই হচ্চে একমাত্র মৃত্যু যা তাকে স্পর্শ করতে পারে। এ মৃত্যু 

আমি তাকে দিতে পারব না।” তাই চারদিকের লোকের! যখন মেডলীনকে থুষ্টের হত্যাকারিণী ব'লে 

ধিক্কার দিচ্ছে, তখনই মেডলীন তার পবিত্র প্রেমের, দ্বারা, ত্যাগের দারা, মানবাত্মার অন্তর্লোকের 
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চিরসথন্দর খুস্টকে রক্ষা করচে, তার ভৌতিক নশ্বর জীবনকে নয়। অন্তিম দৃশ্তে মেডলীনের নিক্রিয় 

নীরবতা কী তীব্র ও করুণ, তা মেটাবূলিঙ্ক আশ্চর্য নিপুন্তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ 

এর পরই মেটারলিঙ্ক 7376 73৫ নামে যে নাটক লেখেন তা সম্পূ নূতন ধরনের। জাতি 

হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী ও মেটার্লিঙ্কের নীলপাখী একই ধরনের রূপকনাট্য। ফাল্গুনী যেমন মানব- 

প্রাণের বস্তসন্ধীন, চির নবীন সবুজপ্রাণের সন্ধান, নীলপাখীও তেমনি মানববুদ্ধির সাহায্যে আনন্দের 

অন্বেষণ। ফালন্তনীর চবিত্রগুলি যেমন বিশেষ ব্যক্তি নয়, তারা যেমন বিশ্বের বিশেষ বিশেষ সত্তার 

প্রতীকমাত্র, নীলপাখীর চরিত্রগুলিও এক-একটি জাতিগত সত্তার প্রতীকমাত্র। বাইরের দিক দিসে 

দেখতে গেলে নীলপাখী বালক বালিকাদের উপযোগী একখানি ক্রিস্টমাসের স্ন্দর স্বপ্ন মাত্র, অপর দিক 

দিয়ে এই নাটক পাঠকের নিকট একটি নিগুঢ অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েচে! এই অর্থটি নাটকের প্রত্যেক 

চরিজ্রের কথাবার্তা ও আচরণের মাঝ দিয়ে এমনি স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে যে এর কোথাও এতটুকু 

অপামগ্তন্ত আছে বলে মনে হয় না। বাহিরের গল্পরূপটি, ভিতরের তত্বরূপের সঙ্গে এমন ক'রে মিশে গেছে 

যে চমত্কৃত হতে হয়। বূপকনাঁট্যের এমন আশ্চর্য সাফল্য বিশ্বাহিত্যে আর কেউ অর্জন করতে 

পেরেচেন বলে মনে হয় না। 

নাটকটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, এখানে শুধু এই নাটকের রূপকটি কি তাই সংক্ষেপে 

বলার চেষ্টা করব । নাটকের পরীটি হচ্ছে জীবন, এই জীবনের সাহায্যে টিলটিল ও মিটিল (মানবাস্মার 

ছুটি দিক) যাত্রা করে আনন্দের অন্বেষণে, হীর্কখণ্ডটি হচ্ছে মানবের বুদ্ধিশক্তি পুরুষের মধ্যেই এর প্রাধান্য । 

: এই শক্তির সাহাধ্যে মানুষ স্থৃতির দেশে যাত্রা করে, বস্তজগতের যথার্থ স্বরূপ আবিফার করে, বিশ্বরহস্তের 

অজন্্ মিথ্যামৃতিকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে, প্রাণিজগতের স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারে, নানা প্রকার 

আরাম ও আনন্দের রূপ দর্শন করতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি চালনা করতে পাবে। 

আলোক চরিত্রটি হচ্ছে মানবের অন্তর্দৃষ্টি যার সহায়ত! বিনা মননশক্তি পথ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে 

আমরা দেখতে পাই থে টিলটিল যথার্থ নীল পাখীটিকে নিয়ে আসতে পারল না। যাস্থযের যথার্থ আনন্দ 

এখনে রহস্তলোকে গোপন রয়ে গেছে, নাটকের এইটিই সিদ্ধান্ত। 

প্রায় আট বৎসর পরে (১৯১৮) মেটারলিঙ্ক এই নাটকেরই উপসংহারত্বরপ 739%701191 

নাটক রচনা করেন। মগ্নচৈতন্য সব্বস্বীয় নান। গবেষণা, পরলোক ও প্রেততত্ব সম্বন্ধীয় নানা আলোচনার 

ফলে মেটারলিঙ্ক মগ্চৈতন্যের হস্ত দিয়েই মানবজীবনের বহু ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে আরস্ত করেন 

এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে মানুষের ভূত ভবিস্তং বর্তমান এক অবিচ্ছিন্ন সুত্রে আবদ্ধ, তাই 

যে-কোনে। একটি ঘটনার অন্তরে অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। যে-কোনো ব্যক্তির 

অন্তরসত্তায় তার অতীত অনন্ত পিতৃবংশ এবং তাঁর ভাবী অনন্ত সন্ততিধারা বতর্মান। তাই মগ্রচেতনা- 

লোকে যাত্রা ক'রে মানুষ তাঁর যথার্থ সম্ভাবনাটিকে জানতে পারলেই তার জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর 

হতে পারে। . এইদব তন্বকেই মেটারলিঙ্ক অতি সুন্দরভাবে পপাত্রীনির্বাচন” নাটকে রূপায়িত করে 

তুলেচেন। মানবজ্ঞানের ও অন্তৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফলে ভবিষ্যতে মানবজীবনে অদৃষ্ঠ যে নিতান্ত 

 শক্তিহীন হয়ে পড়বে নাটকে এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে 
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৮০ 

মেটারলিঙ্বীয় চিন্তার একটি মৌলিক প্রবৃতিই রহস্তান্সন্ধান। তাই মৃত্যুবহন্ত সন্ধে 
আলোচনায় তার অপরিসীম ওংস্থৃক্য নানালেখায় অভিব্যক্ত হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে 
ইউরোপে থিওসোফিস্ট ও ম্পিরিচুয়ালিস্ট সম্প্রদায় ভূতপ্রেত পরলোক জন্মান্তর ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে 

আলোচনার স্বত্রপাত করেন। আমাদের নিত্যতা' পুস্তকথানি মেটারলিঙ্কের এই গুঁংস্ুক্যেরই পরিণাম । 

আলোচনার ফলে মেটারূলিঙ্ক অনেক আশ্র্জনক তথ্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যথাসম্ভব সতর্ক বিবেচনার 

পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মৃত্যুর পর কিছুকাঁলের জন্য যে মানবব্যক্তিত্র একট? অরশেষ থেকে 

যায় এবং তার সঙ্গে যে বাতণলাপও চলতে পাবে তা সত্য। কিন্তু এইসব মানবজীবনের বিলীয়মান 

অস্তিত্বের অন্তিম নিদর্শন অথব1| কোনো! নবজীবনের মাঝে প্রবেশোন্ুখ অবস্থার নিদর্শন, তার কোনো 

নিশ্চয়তাই পাওয়। যায় নি। মেটারলিঙ্ক মনে করেন যে প্রেতাত্মা পরলোক ও জন্মান্তর ইত্যাদির 
মীমাংসা হয়ত মানুষের মগ্রচৈতন্যের মধ্যেই নিহিত আছে। তার বিশ্বাস যে এই সচেতন আমির 
পশ্চাতে একটি মগ্রচেতন আমি আছে ঘা অনস্ত দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে । 07179) 64৫31 

(১৯১৫) নামক পুস্তকে মেটারলিম্ক এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আশাবাদী মেটারলিগ্ক 
বার বার এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানুষ অসীমেরই একটি অংশমাত্র। স্ৃতরাঁং অসীম যখন কখনে। 

আপনার মধ্যে অসীম ছুঃখকে নিরে থাকতে পারে না৷ তখন অসীষের স্বরূপ আনন্দময় হতে বাধ্য ; তাই 

মানবের ভবিষ্যৎ কখনো ছুঃখময় হতে পারে না | ?7/১9 777০7 9 1৮94০) (১৯১৬) বইখানি প্রথম 

বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রবন্ধসমষ্টি ; এসব লেখার মধ্যে বেলজিয়মের অসাধারণ আত্মত্যাগ ইত্যাদির 

বর্ণনা করে মেটার্ুলিক্ক এই সত্যটিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেচেন যে মানবজাতির মধ্যে পশ্ুস্বলভ 

স্বর্থপর্তা ও নৃশংসতা তেমনি উগ্র থাক সত্বেও মান্ষের মধ্যে বিশ্বকল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ ব্যাকুলতারও 

যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে । তাই ওই মহাঁপ্বংসের অবসানে, এই বিপুল কল্যাণশক্তিই যে প্রাণের 

প্রাচুর্যে আবার দিকে দিকে বিকশিত হয়ে উঠে মহাশ্মশানের বিকট শৃগ্ভতাকে আনন্বসংগীতে ভরে 
তুলবে এ বিশ্বাস আজও তাকে আশাবাদী ভবিষ্যপ্রেমিক কবে রেখেছে | 1£0%7/077) 7১০৫1)5 (১৯১৯) 

বইখানির মাঝেও মেটারলিঙ্ মৃত্যু, বংশান্ক্রম, জন্মাস্তর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা! করেছেন। প্রেতাত্মার 

লোকাস্তরিত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হতে পারলেও জীবিতের মগ্নচেতনায় মুতের 
অস্তিত্ব আশ্চর্যভাবে বি্ভমান থাকে বলে মেটারলিঙ্ক মনে করেন। মেটারলিঙ্ক যুক্তির সাহায্যে এই 

কথাই বলবার চেষ্টা কবেছেন যে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে চিরতরে 

বাধা, তাই অতীতের সমস্তই যেমন বর্তমান জীবনের মধ্যে সঞ্চিত ও সঞ্জীবিত হয়ে আছে তেমনি 

যা কিছু ভাবী তা এই বতর্মানকে আন্দোলিত করছে। মানুষের পূর্ব জীবের মধ্যে যেমন মানুষের 

সম্ভাবনা! নিহিত ছিল, বতরমানের মধ্যেও তেমনি ভাবীকালের সমস্ত সম্ভাবনা বিদ্ভমান। তাই 

জীবনধারার বত'মান গতি শুধু অতীত জীবনের সঞ্চিত প্রেরণারই রূপ নয়, তাঁর মধ্যে অসীম ভবিষ্যতের 

শক্তিও প্রের্ণ। বিদ্যমান । র 

পার্বত্যপথের অধিকাংশ বচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের প্রতি, 

বিশেষত হিন্দু দর্শনের প্রতি মেটারলিঙ্ক সশ্রদধ দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করেছেন। পরম রহস্ত (১৯২২ 

€ 



২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা! সপ্তম বর্ষ 

পুস্তকের ভারত” অধ্যায়টিতে এ কথা আবে! সুম্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই পুস্তকে তিনি ভারতীয় 
প্রাচীন অধ্যাত্ম বিদ্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং একথা স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষ একদিন 

বুদ্ধির আশ্চর্য বিকাশের দ্বারাই নান! গভীর সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। বতরমানকালের 
1197995017156গণ বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে যে গবেষণা আরম্ভ করেছেন তার ফলে মানবজাতি যে প্রাচীন 

অধ্যাত্মবাদীদের হারানো জ্ঞানভাগডারকে আয়ত্ত করে আরো গভীরতর জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করবেন 
মেটারলিঙ্ক এই পুস্তকে সেই আশাই ব্যক্ত করেছেন । 

৯ 

পার্বত্য পথে” “বীরত্রয়” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়মের নাঁনাস্থানে 

জার্মানি যে ভীষণ হ্বদয়হীন উন্মত্ত হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করছিল তার মধ্যে তিনটি বেলজিয়মবাসী যে-আশ্চর্য 
আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দ্রেখায় এ প্রবন্ধে তাই বণিত হয়েছে । 7%700725607 91 842197১9726 (১৯১৮) 

নাটকখানি উক্ত এতিহীসিক সত্যকে আশ্রয় করেই রচিত হয়েছে। এই নাটকের মধ্যে একদিক দিয়ে 

জার্মানির নৃশংস যুদ্ধনীতির অমানুষিক বীভৎসতা! ফুটে উঠেছে, অপর দিক দিয়ে বর্গোমাস্টারের মধ্যে 

মেটার্লিঙ্কেরই নৈতিক আদর্শ ও জীবনের প্রতি কতকটা আসক্তিহীন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে । আসন্ন মৃত্যু 

সম্বন্ধে অচঞ্চল ওদাসীন্য এবং চিত্তের নৈতিক আদর্শটিকে মৃত্যুর সমুখেও অতি সহজ অবিচলতার সঙ্গে 
স্বীকার করার শক্তি-- এই ছুটি বস্তই বর্গোমাস্টারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । বর্গোমাস্টার নাটকের 

ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচিন! করা এখানে সম্ভব নয়। এই নাটকে বর্গোমাস্টারের এত বড় ত্যাগের 
মহিমাটি স্তপ্রত্যক্ষ না হওয়ার আসল কারণ এই যে বর্গোমাস্টাবের জীবনের বিকাশ ও সংগ্রামকে 

আমাদের কাছে তুলে ধরা হয় নি। কোনো! মহৎ চরিত্রের মূল্য এবং মর্ধাদাকে উপলব্ধি করতে হলে 

তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। এই নাটকের আত্মত্যাগটি যেন শুক্ষ কর্তব্যবোৌধের মধ্যেই 

প্রকাশ পেয়েছে, হৃদয়ের ক্ষেত্রে যে এর একটি সত্যকার ব্যথানন্দময় রসমৃতি আছে তা এই নাটকের মধ্যে 

ফুটে ওঠে নি বলেই মনে হয়। 

716 01০%৫ £7/%% 1,89৫ (১৯২৯) নাটকখানিকে এদিক দিয়ে মেটাবরলিক্কের একটি সুন্দর এবং 

সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে। মেটারলিঙ্ক পীলিয়াস ও মেলিস্তাপ্ায়, এগ্রাভেন ও সেলীসেটের ত্বপ্নলোকে 

প্রেমের যে অপূর্ব রসমৃতির অন্থসন্ধীন করেছিলেন, এবার মেটারলিঙ্ক সেই রসমৃত্তিকে একেবারে 
রূক্তে-মাংসে গড়ে তুলে বাস্তবলোকের মধ্যে সত্য করে তুলেচেন। পূর্বেকার রহস্যরচনায় মেটারলিঙ্ক 

যে-গভীর জীবনের সন্ধান করেছেন, সেই উন্নততর গভীরতর নৈতিক জীবনের রসময় প্রকাশ বান্তব হয়ে 

দেখ! দ্রিয়েচে মেঘাপসরণে । ন্বপ্নলোকের ঘাত্রা। যেন অবশেষে বাস্তবলোকে এসে পরিসমাপ্ত হয়েছে। 

বাস্তব নাট্যের মাঝ দিয়ে জীবনের ট্র্যাজিডিকে এমনভাবে মেটারলিঙ্ক আর কোথাও দেখাতে পেরেছেন 

বলে মনে হয় না। ঘটনাসমাবেশের অপূর্ব কৌশলের সাহায্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের অস্তঃসজ্ঘাতটিকে 

মেটারলিঙ্ক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং মেটারলিঙ্কীয় নাটকের উচ্চতর ট্র্যাজিডিটি 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । | 

776 7০০” 91 ৫ 7) (১৯২৩) নাটকখানি কিন্তু অন্ত ধরনের। মেটারলিঙ্ক আধুনিক মনম্তবের 
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মগ্রচেতনা সম্বন্ধীয় সিদ্ধাস্ত শিয়ে নানা নিবন্ধ আলোচনা করেছেন এবং সেই সম্বন্ধে একটা মৃতবাদও 
গড়ে তুলেচেন। তর বক্তব্য এই যে আমাদের মগ্নচেতনার জগতে প্রতিনিয়ত পূর্বজগণের কল্যাণেচ্ছার 
সঙ্গে আমাদের স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের আশা-আকাঙ্ষা ও কামনার একটা সংগ্রাম চলেচে। ঘ্বতের দাবী, 
নাটকে যেন এই তত্বটিকেই"রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েচে। নাটকটির মধ্যে একটি নিপ্রিত যুবকের 
স্বপ্রকেই বূপায়িত করে তোলা হয়েচে এবং তার বান্তবজীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম নন্তর্জগতে মগ্রচেতনায় 
যে আলোড়ন তুলেচে তাকে নাট্যকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত এ নাটকখানিকে 
আমরা পাত্রীনির্বাচনের বাস্তব সংস্করণ বলে ধরে নিতে পারি, কারণ মূলত উভয়ের সমশ্তাই এক। 
মেটারলিঙ্ক এর মাঝ দিয়ে একটি মতবাদকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচেন বলে নাটকখানির 
রচনাকৌশল খুবই উপভোগ্য হলেও এ থেকে ঘথার্থ নাটকের আনন্দ পাওয়] যায় ন]। 

১০ 

. মেটারলিস্কের শেষদিককার বিশ-বাইশ বৎসরের রচনাবলী অধ্যয়ন করবার এবং তৎসম্বন্ে 

আলোচনা করবার স্থুযোগন্থবিধা না হওয়ায় সে সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়! সম্ভব হল না। এ পর্যন্ত 

যেসব পুস্তকের আলোচনা করা হয়েচে, তারপর মেটারলিঙ্কের প্রাচীন মিশর? (১৯২৫), উইপোকার 

জীবন” এবং “আকাশের জীবন” (১৯২৮) শীর্ষক তিনখানি বই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । মিশর 

সন্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষে দেখতে পাই যে মিশরের সভ্যতার আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন 
সভাতা সম্বন্ধে তেমন বিদ্ময়বোধ আর তাঁকে বিহ্বল করচে না, যদিও ইতিপূর্বে মিশরের সভ্যতার সম্বন্ধে 
তিনি অনেক বিষয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেচেন। “উইপোকার জীবন” বইখানিও নাঁকি মক্ষিকাজীবনের 

মতই পর্যবেক্ষণপূর্ণ গবেষণা হলেও, অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত। বইখানি পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। 
'আকাশের জীবন? বইখানির মধ্যে আধুনিকতম আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক 

আলোচনা করা হয়েছে এবং সাধারণের বোধগম্য না হলেও এই দীর্শনিক আলোচনায় মেটারলিক্ষের গভীর 

মনীষ! ফুটে উঠেচে। মনে হয় শেষজীবনে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই মেটারলিঙ্ক নিমগ্ন 

ছিলেন। এর পর তিনি আর কোনে! নাটক রচন1 করে গেছেন কি না তা লেখকের ঠিক জানা নেই। 

[ বতর্মান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই মরি মেটার্পিঙ্কের সাহিত্যসাধনার প্রতি বাংলার যুবক 

সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচকের উৎসুক্য জীগ্রত হয়, এবং তার নিদর্শনম্বরূপ প্রকাশিত হয় সতোন্দ্রনাথ দত্ত 

অনুদিত নাটিক “দৃষ্টিহীরা;” প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬) অজিতকুমার চক্রবতী লিখিত “দৃষ্টিহীরা,” তত্ববোধিনী পত্রিকা, 

জ্যেঠ ১৩১৯ ; “মেটা রলিঙ্ক” তত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২০ ; “আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি,” প্রবাসী জ্যেষ্ঠ ১৩২৩ ইত্যাদি, 

দিনেত্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত “মেটার্রিক্কের বাঁশী,” তত্ববোধিনী পত্তিকা, মাঘ ১৩২৭ * সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় অনুদিত নাটক 

"পিলীয়াম ও মেলিস্তাওা,” প্রবাসী, অগ্রহীয়ণ-চৈত্র ১৩২১) ইত্যাদি। সত্যেন্্রনাথ মেটারলিক্বের কবিতারও অনুবাদ 

করেন ("শীতের হাহাকার,” “চোখের চাঁহনি,” মণিমঞ্জুষা, ১৩২২)। বু বার্ড-এরও একাধিক অনুবাদ (অনুবাদক 

শ্াযামিনীকাত্ত মোম, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। 

বঙ'গান প্রবন্ধের লেখক দীর্ঘকাল মেটারলিক্কের সমগ্র রচনাবলী অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থেকে ৯৩৩২-৩৩ সালের « 

প্রবাসীতে 'মেটারলিঙ্কের নাটক' মশ্ধদ্ধে একটি দীর্ঘ আলোচন। প্রকাশ করেন ; ১৩৩৩-৩৪, বঙ্গবাণী ও ১৩৩৮-৩৯ 

উত্তর়াতে মেটারলিষ্ক সম্ব্ধে তাঁর অনেক রচন! প্রকাশিত হয়েছে। --সম্পাক, বিশ্বভারতী পত্রিকা 



শিবনাথ শাস্ত্রী 

ওপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রী 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্্রীর উপন্তাসের বিশেষ গুণ কি, আবার তাহার দোঘই বা কি-- 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছিলেন। তীহার মতে চরিত্র-স্থজনে, গ্রাম্য পরিবেশকে সমবেদনার 

আলোতে উচ্জল করিয়া তুলিতে, ঘটনাপ্রবাহ ও নরনারীর জীবনের উপরে কৌতুকমিখ্িত হাস্তরসের কিরণ 

নিক্ষেপ করিয়। তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে শিবনাথের জুড়ি নাই । আর তাহার দোষ-_ববীন্দ্রনাথের 

কথাতেই শোনা যাক-_ “..*এমন সময়ে আমাদের পরম ছূর্ভাগ্যবশত উপন্যাপটি অকন্মাৎ যুগাস্তরে লোকা- 

স্তরে আসির। উপস্থিত হইল । ...গ্রন্থকারও নৃতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ওপন্তাসিক, হইলেন 
এতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতি প্রচারক । আমরা রসসম্তভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের 
যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম । গ্রন্থকার পৃবে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত 

গড়িতে লাগিলেন, পুর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন 
ংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। ঘটনাপ্রবাহের নশিপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তর 

উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমাধের 

সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ।” উপসংহারে ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_-“লেখক ধারাবাহিক গল্পের 

প্রতি বড় একটা! দৃষ্টিপাত করেন নাই-_ আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন 

রীতিমত মন্থুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি ।......কিন্ত লেখক ছুইখানি বহির 
পাতা পরস্পর উপ্টাপাণ্টা করিয়া! দিক্না একসজে বাধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের 
রপসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না1”৮ খুব সম্ভব এই আক্ষেপ 

মিটাইবার আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে শিবনাথ শাস্ত্ীর নিকটে ভারতীর জন্য লেখা চাহিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন--“এক্ষণে অবসরমতো! ভারতীর জন্য কিছু গ্রবন্ধাদদি লিখিয়া সাহায্য করিলে 

বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাঙ্ষঘমাজকেই আপনার সমন্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে 

চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদরত্ত অধিকার আছে।” পুর্বোন্ত সমালৌচন! এবং বর্তমান 
পত্র দুই-ই ১৩০৫ সাঁলে লিখিত । 

এখন, শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি আলোচনার সময়ে বীজনাখের যুগাস্তর পরীর মন্তব্য 
মনে রাখা আবশ্তক-- আর তাহা! মনে বাখিয়াই আমরা অগ্রসর হইব। তাহার প্রধান বক্তব্য দুটি, 
প্রথুঘত শিবনাথের মতো লহৃদযতাপূর্ণ চবিত্র-হটিক্ষমতা বিরল; দ্বিতীয়ত আপনার অজ্ঞাতসাবে 
উপন্তাপিক শিবনাথ কথন যেন এঁতিহাসিক ও নীতিপ্রচারক হইয়া ওঠেন, এবং তাহার ফলে উপন্াসের 

অথগুতা নষ্ট হইয়! যায়। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শিবনাথের সাহিত্যবুদ্ধিকে অধিকতর 



[শবনাথ শান্ধা 
১৮১৭ - ১৯১৭ 

চিব্রাধিকীরিণী শীধুণ্তণ অবন্তী ভটাচাধের সৌজন্তে 

শশিকুমার হেস অঙ্কিত চিত্র 

প্রীপরিমল গোস্বামী গুহাীত ফোটো গ্রাফ হইতে 





টতুর্থ সখ্য শিবনাথ শাস্ত্রী ২১৯ 

সজাগ করিয়! দিয়ার্ছিন, কারণ তাহার পরবন্ঠী উপন্তাসগুলিতে যুগান্তরে অনুষ্ঠিত ক্রটি অনেক পরিমাণে 

বঞ্জিত হইয়াছে ।% যুগাস্তর উপন্তাঁস বাস্তবিকই যেন ছুইখানি পৃথক গ্রন্থের সমবায়-: একখানি 
উপন্তাসিকের বচট্রা,. একখানি নীতিপ্রচারকের রচনা । শিবনাথের পরবর্তী উপন্তাস তিনখানিতে 

(বিধবার ছেলে ও মীষীস্তকে একখান বলিয়! ধরিলে ছুইখান1 উপন্তান ) এই ত্রুটি বজিত হইয়াছে । 

এগুলির শিল্পগত অখণ্ডত! ক্ষু্ হয় নাই, গল্পের ধারাও অবিকল আছে। নীতিপ্রচারক নিজেকে কিছুটা 
যেন সংযত করিয়াছেন, আগের মতো তিনি আর তেমন করিয়া ওপন্তাসিকের কলমট1 কাড়িয়! লন 

নাই। কাজেই দেখিতে পাই যুগান্তরের প্রধান ক্রটি হইতে পরবর্তা বইতিনখান1! আত্মরক্ষা করিতে 

সমর্থ হইয়াছে । কিন্তু আর-এক সংকট ঘটিয়াছে। শিবনাথের মধ্যে তিনটি সত্তা ছিল, উপন্তাসিক, 

নীতিপ্রচারক ও এঁতিহাসিক। তাহার পরবর্তী উপন্াসগ্তলি নীতিগ্রচারকের কলমের খোঁচা হইতে 

অনেক পরিমাণে বাচিয়। গেলেও এতিহাসিকের আক্রমণ হইতে রক্ষ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 

যে শিবনাথের গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ইতিহাসে পরিণত হয়-_ এ অভিযোগ হইতে তিনি সংপূর্ণ 
রেহাই পাঁন নাই। রবীন্দ্রনাথের অপর অভিযোগ শিবনাথের গল্পের আনন্দনিকেতন কখন্ যেন 

পাঠশাল। হইয়! দীড়ায়। পরবর্তী উপন্যাপগুলি অবশ্ত ঠিক পাঠশাল। হয় নাই-- কিন্তু পাঠশালাব 
নীতিগ্রচারকের পক্ষে একেবারে স্বভাববজন সম্ভব নয়-_ তীহার স্বভাবের কিছু রেশ রহিয়! যাইবেই। 
তাই বল! চলে যে যুগাস্তরে যিনি ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয় পরবর্তী উপন্যাসে আসিয়া! তিনি 

হইয়াছেন ছুটির সময়ের গুরুমহাশয়। অবকাঁশযাপনের গুরু যতই শীচু হোন, একেবারে অগ্তরু হইতে 

পারেন না, তবে প্রভেদট। দেখি এই যে ধিনি পাঠশালার আটচাঁলাতে নামতা পড়াইতেছিলেন এখন তিনি 

ছায়াল! আমবাগানে বসিয়। গল্পের আসর জমাইয়াছেন। গল্পের আর, তবে সে গল্প গুরুমহাশয়কথিত ) 

যতই মনোহর হোক না কেন, তবু তাহা শেষ পর্যস্ত নীতিবাদের ফ্রেমে বাঁধানৌ। শিল্পের দাবিতে গল্পের 

যতদূর যাওয়া 'দরকার, নীতির দাবীতে তাহাকে অনেক মময়েই ততদূর যাইতে দেওয়1 হয় নাই। ইহাঁকেই 

বলিতেছি গুরুমহাশয়ের গল্প-- তবে রক্ষা এই যে পাঠশালার এখন ছুটি, পাঠশালা চলিতে থাকিলে 

তাহাকে গল্প বলিবার অন্গরোধ করিতে ভরসা পাইত কে? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইঙ্জিতের 

ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক শিবনাথের যুগান্তর-পরবর্তী উপন্াসগুলি শিল্প-স্থটটি হিসাবে 

অধিকতর নিখুঁৎ। কিন্ত তেমনি আবার যুগান্তরের সরস, প্রাণময় নরনারীরও. দেখা পাই না পরের 

গল্পগুলিতে। 

যুগাস্তর শিবনাথ শাস্্ীর প্রথম উপন্যাস নয়__ কিন্তু প্রথমেই যে তাহার উল্লেখ করিলাম তার 

একাধিক কারণ। ববীন্নাথের সমালোচনার পূর্বশথত্র একটা কারণ। আরও কারণ এই যে এক হিসাবে 

শিবনাথের সমস্তগুলি উপন্তাসেরই যুগান্তর নামকরণ চলিতে পারে। বাঙালীলমাজের একটা যুগ্রাস্তর- 

পর্বকে উপন্যাসসমূহের ঘটনার কাল বলিয়া তিনি বাছিম়া লইয়াছিলেন। 'রামতঙ্ছ লাহিড়ী, ও 

তৎকালীন বঙ্গলমাজ-লেখকের পক্ষে ইহা একাস্ত স্বাভাবিক। তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি 

শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইগাছে, তখন আর সভ্য হইবার ছুরাশায় খুস্টান ধর্ম কেহ গ্রহণ করে 
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না, বা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখিবার সংকল্পও পোষণ করে না । ইংরেজিতে সাহিত্য রচন' করিয়া যে অমবত্ 
লাভ করিতে পারিবে বাঙালী লেখকগণ তখন সে আশাও পরিত্যাগ করিগ্নাছে |, তখন আমাদের 

সমাজের নেতা মহবি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, বিগ্যাসাগর। অক্ষয় দত্ত তখন বাল।র বাগানে বাস 

করিতেছেন। তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইয়া একটি-ছুটি বিধবাঁবিবাহ 

হইতেছে। সে সময়ে হিন্দুসমাজের কোনো লোক কোনো সংস্কারবর্জম করিলেই সকলে তাহাকে 

ব্রাহ্ম বলিত। ওদিকে আবার বেখুন, বিগ্ভাসাগর প্রভৃতির কৃপায় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তেমনি আবার ত্রাঙ্গধর্মের প্রতিক্রিয়ায় একদল শিক্ষিত হিন্দু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে 

লাগিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়টা তখন ষুগীস্তর ছিল। বর্তমানে আমর! যেসব সুফল ও কুফল 
ভোগ করিতেছি তখন তাহাদের কারণ ঘটিতেছিল। এই সময়টাকে শিবনাথ ভালে। করিয়। জানিতেন, 

প্রধানত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন, তিনি সেই সময়ের লোক, তাহা! ছাড়া সেই যুগনাটে্যের 

পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন, আর যেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত ছিল-_ রামতন্ 

লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গঘমাজের লেখক হিসাবে ততসম্বন্ধে তাহার পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব ছিল নাঁ। 

এই সমগ্থটাকে তিনি বাছিয়! লইয়াছিলেন, সকল লেখকই স্থুবিধামতো৷ সময় বাছিয়া লয়। কাজেই 

দেখিতে পাই তীহার সবগুলি উপন্তাসেই যুগান্তরের হাওয়া বহমান । 

“ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে । বঙ্গের সাহিত্যাকাশে খধৃপের ন্যায় 

মধুস্থদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারায়ণ সিংহ 
প্রভৃতি সমবেত হইয়! র্্গকাব্যের এক অদ্ভূত অবতারণ! করিয়াছেন। তীহাদের প্ররোচনায় মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত তাহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও 
মেঘনাদব্ধ দেখা দ্রিল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরম্মরণীয় বংসর। ভক্তিভাজন 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্তায় যাপন করিয়া খধিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে 

বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তাহার 

আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরম্মরণীয় কীতিন্তস্তরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি 

বঙ্গভাধায় শ্রেষ্ঠ অলংকার বলিয়া সর্বত্র আদূত হইবে। এই বৎদরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম 
সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মেলনে নৃতন বল আনিয়া দিল। 
উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দ্রিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক দলে মহা আন্দোলন 

উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নীনাস্থানে যুবকগণ ব্রাঙ্মধর্ম 

গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সন্থ করিতে লাগিল । এই সকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন-_ 

পঞ্চ, এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্ম সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবধুগ 
আসিল।” যুগান্তর 

“উমাকাস্ত আসিয়াই তাহার আদর্শ পুরুষ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তিনবার দেখা 
করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু তখন গঙ্গার সন্নিকটস্থ বালীগ্রামে একটি উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে বাস 
করিতেছিলেন। উমাকান্ত সেখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া চমৎ্কৃত হইয়াছেন, একজন 

কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল, উদ্বারচেতা৷ মান্য জীবনের অবসানকাল কিরূপে যাপন করিতে পারে, তাহ! হ্ৃদয়ঙ্গম 
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করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে তিন দিন আলাপ হইয়াছে সে তিন দিন সমুদয় কেবল নব নব জ্ঞানের 
কথাতে অতিবা়ি/ হইয়াছে '"তছ্৭রে দ্রত্তজা মহাশয় নিজের অর্ধলিখিত ভারতবর্ষীয় উপাসক 

সম্প্রৰায়ের উপত্র ণিকার কিছু কিছু পড়িয়। শ্বনাইয়াছেন। ...গড়ের উপরে অক্ষয়বাবুকে দেখিয়। 

তাহার আদর্শ, উুন্কশীল পুরুষের ভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই; .*কিস্তু একট বিষয়ে তীহার 

কিঞ্িৎ ধোকা লাগিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের দিন অপরাপর কথার মধ্যে অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন, আমি 

যখন বাহ্বস্ত প্রভৃতি গ্রন্থ লিখি, তখন আমার যে জ্ঞান ছিল না, এখন সে জ্ঞান ভইয়াছে, আমি দেখিতেছি 

যে, ইউরোগীয়দের ন্যায় মানসিক শ্রম করিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় রাবিতে 

হইবে ।৮ -উমাকান্ত 

আবার-- | 

“অক্ষয়বাবু অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত উমাঁকান্তের ঘনিষ্ঠত। কিঞিৎ অধিক হইয়াছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তীহার স্ুপ্রসিদ্ধ বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ লিখবাঁর আয়োজন করিতেছিলেন।” 

-তদেব 

অগ্তা ত্র. 

“উমাকান্ত রাজারামবাবুর স্থপারিশপত্র লইয়া পাবলিক লাইব্রেররি লাইব্রেরিয়ান বাবু 

প্যারীাদ মিত্র মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইয়াছেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আনিয়। 

পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন” --তদেব 

পুনশ্চ 
“স্যামাকান্ত কেবলমাত্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, গীতার একটি নৃতন এডিশন্ 

বাহির করেন, এবং "বজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম” নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ***ইহার পরে তিনি 

নিজে এক বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিলেন এবং বহুদিনের পরে কোশাকুশি লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্ছিক 

আর্স্ত করিলেন ।” "তদের 

শিবনাথের উপন্যাসের আবহাওয়া বুঝিবার পক্ষে উদ্ধত অংশগুলি সাহাধ্য করিবে। উপরের 

অংশগুলিকে ইতিহাস বলা চলে-_- এখন এই ইতিহাস উপন্তাসকে কিভাবে সংক্রামিত ব1 প্রভাবিত 

করিয়াছে দেখা যাক্। 

এই এ্রতিহাসিক যুগান্তরের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মনের উপরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় দেখা 

দিতেছিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মদমাজের দিকে ঝুঁকিতেছিল একথা বলিলে যথেষ্ট বল! 

হয় না, কারণ নামতঃ ব্রাক্ম না হইয়াও অনেকেই ব্রাঙ্মপমীজের সমাজসংস্কারের ও জীবনসংস্কারের 

কার্ধহচী গ্রহণ করিতেছিল। দৃষ্ান্তম্বূপ উমাকান্ত উপন্তাসের উমাকাস্তকে লওরা যাইতে পারে। 

সে গোঁড়া ত্রাঙ্গণপপ্ডিতের সন্তান, তাহাকে ত্রাঙ্মদমাজতুক্ত বলিবার উপায় নাই-_ কিন্ত সে এমন এক 

অবস্থায় উপনীত হইয়াছ যখন ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে মাতৃত্রা্ধ করে 

নাই এবং বিধবাবিবাহ্ ব্যাপারে সাহাধ্য করিয়াছে । শেষের কাজটিতে পাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব। 

উমাকাস্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। শিবনাথের উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলির অনেকেই 

উমাকান্তের ছচে ঢালাই করা। নয়নতারা উপন্যাসের কালীপদ রায় এই ছণচে গড়া লোক। | 



২২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা « সপ্তম বর্ষ 

উমাকান্ত উপন্যাসের অন্ততম নায়ক নরেশ একটি অনুতপ্ত পতিতাঁকে বিবাহ করিয়াছে, এবিষয়ে 

উমাকান্ত-তাহার প্রধান সহায়। আবার চারু, সে-ও উত্ত গ্রন্থের অন্যতম ব্যক্তি, টকটি বিধবা বিবাহ 
করিয়াছে_- বলা বাহুল্য উমাকান্ত তাহারও প্রধান সহায়। যে-কালে দুর্গামোহন দাস আপন বিমাতার 
বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন, খোদ শিবনাথ পঠদশাতেই সহপাঠী যোগে বিদ্যাভ়ণের সহিত বিধবা- 

বিবাহের কর্তা সাজিয়্াছিলেন-_ এবং অমিতকর্মী বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ 'প্রচারের উদ্দেশ্তে প্রাণপণ 

করিয়া! বসিয়াছিলেন__ সেকালের ঘটনা লিখিতে বসিলে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? উপায় ন! 

থাকিলেও কাজটি বড় সহজ ছিল না বাস্তবে তো বটেই এমন কি উপন্তাসেও। শিবনাথের প্রথম 

উপন্যাস “মেজ বৌ, তাহাতে পাত্রপাতরীর মধ্যে বিধবাবিবাহ ঘটাইবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখক শেষ পর্যন্ত 

যাইতে পাবেন নাই। পর্বত উপন্তাস যুগান্তরে ও 'উমাকান্তে” এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 

উমাকাস্ত'র উপরে অক্ষয় দ্ত্তর প্রভাবের বিষয় আগেই উল্লেখ করিয়াছি । | 

সে সময়ে আর-একটি প্রভাব অনেকের মনে পড়িয়াছিল-_ সে হইতেছে জ্ঞানবাদের পরিণাম- 

জাত সংশয়বাদের প্রভাব। উমাকান্ত উপন্যাসের যে অন্ততম নায়ক নরেশের কথা এইমাত্র বলিলাম 
তাহাকে প্রথমে দেখি সংশয়ীরূপে। সে সংশয়বাদ-ঘেযা শিক্ষিত লোক, আমিষ আহার করাই যে 

মানুষের পক্ষে প্রন্কৃতির বিধান ইহাই তাহার বিশ্বা; পরিমিত স্বর! পান এবং বাইনাচ দেখা অকতব্য 

নয়-_ ইহাঁও সে প্রমাণ করিতে চায় । এ বিষয়ে বন্ধু উমাকান্তর সঙ্গে তাহার মতে মেলে নাঁ_- অথচ সে 

নিজে সুরাপায়ী বা ছুশ্চরিত্র নয়__- সে গম্ভীর প্রকৃতির বিবেচনাশীল ব্যক্তি। নরেশ-চবিত্র তখনকার 

শিক্ষিত সমাজের একটি টাইপ, যেমন একটি টাইপ উমাকান্ত নিজে। আর-একটি টাইপ হইতেছে 

উমাকান্তর ভাই শ্ঠামাকান্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । সে বৈজ্ঞানিক হিন্দুঃ নিজে বৈজ্ঞানিক টিকি 

রাখিয়াছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিয়াছে_- রবীন্দ্রনাথ এই টাইপ-এর কথা স্মরণ করিয়াই 

লিখিয়াছিলেন-_- 

“পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত শির, 

প্রাচীনশাস্্রে শিক্ষা-_ 

নবীন সভায় নব্য উপায়ে 

দিবেন ধম দীক্ষা! । 

কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ, 

হিন্দুধর্ম সত্য-_ 

মূলে আছে তার কেমিস্টি, আর 

শুধু পদার্থতত্ব। 

টিকিট] যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা 

ম্যাগ্রেটিজম্শক্তি, 

তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায় 

তাই জেগে ওঠে ভক্তি ।” 

এটা বোধ করি শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবের ফলে। শ্টামাকান্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দু হইলেও। 



কিম্বা! খুব সম্ভব হইবার ফলেই সুরা পান করে, বাইনাঁচ প্রভৃতি দেখে, প্রথম) পত্ী থাকিতেও দ্বিতীয়বার 

দারপরিগ্রহ করিয়া ক্রিন্ত তাহাতে কি আসে যায়-- সে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিস থাকে। 

শিবনাথ কপষ্টত নৃতন হাওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন পন্থা বা প্রাচীনপন্থীগণের 
গ্রতি তাহার শ্রদ্ধা লিজ নাই ৷ তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহীস ম্মরণ করিলে মনে হইতে পাবে থে 

শ্রদ্ধার অভাব হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে শিবনাথের মাতুল দ্বারবাঁনাথ বিদ্যাভৃষণকে 

এবং পিতা হরানন্দকে যে দেখিয়াছে, প্রাচীন পশ্থার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা হইতেই পারে না। নয়নতারার 

বিদ্ার্নব, এবং উম্াকান্ত উপন্যাসের রামগতি প্রাচীন পন্থার প্রতিনিধি, তাহাদের প্রতি পাঠকের যে 

শ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ লেখকের নিজেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল ন1। 

যুগাস্তরের হাওয়ায় সমাজে যেমন নৃতন টাইপ দেখা দ্িতেছিল তেমনি ঘটনাআোতও 

অপ্রত্যাশিত পথে চলিতেছিল। যুগান্তর উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যে দিখত্িত হইয়া ছুখানি স্বতন্ত্র 

উপন্যাসের স্বষ্টি করিয়া বসিয়াছে তাহার কারণ ইহাই । একদিকে নশিপুরের প্রাচীন সমাজ আর একদিকে 

কলিকাতায় নবীন সমাজ-_ নশিপুবের জীবনপ্রবাহ কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া পূর্বতন পথচিহ্ন হ'রাইয়! 

ফেলিয়াছে। শিবনাথের স্থষ্টি আরও শক্তিসম্পন্ন হইলে তিনি এই দুই বিরুদ্ধমুখী আোতের মধ্যে নৌকাকে 
ফেলিয়াও তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে পাবিতেন-_ কিন্তু যথাযথ শক্তির অভাবে তাহ! হইয়! 

ওঠে নাই, নশিপুরের স্থন্দর নৌকাখানি শেষ পর্যন্ত বানচাল হইয়া গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের 
কারণ রহিয়াছে তখনকার সামাজিক হাওয়ার এলোমেলে। গতির মধ্যে । 

শিবনাথের উপন্যাসের আথিক কাঠামো স্মরণ করিলে মন ঈর্ধায় ভরিয়া ওঠে__ ইহার উপরেও 

তৎকালের ছাপ মারা। তখন কোনো রকমে একট পাশ করিলেই চাকুরি জুটিত, পাশ করিতে না 

পাবিলেও চাকুরির অভাব হইত ন1। উমাকান্ত পাশ-কর! লোক নয়, গ্রামের পাঠিশালায় পাঁচ টাকা বেতনে 

তাহার জীবনের স্ত্রপাত তাহাকে দেখিতে পাই ৬০০২ টাকা বেতনের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট হইয়া পেন্সন 

লইতেছে। তখন যে কেবল শহরে আসিলেই চাকুরি জুটিত এমন নয়, ম্যাজিস্টেট সুদূর গ্রামে 

নিজের চাপরাশি পাঠাইয়া দিয়া উমেদারকে খুঁজিয়া বাহির করিত। শিবনাথের উপন্থাসে যা-কিছু 

দারিদ্র্য তাহ! পলীসমাজে, শহরের সমাজে, অর্থাৎ শহরের শিক্ষিত সমাজে দারিদ্র্যের বড় চিহ্ন নাই, 

আর থাকিলেও তাহ! ক্ষণিক, কারণ আজ যে দরিদ্র, কাল সকা'লবেলাকার গেজেটে তাহার চাকুরি ঘোষিত 

হইতে পাবে, কিংবা তেমন বরাত-জোর থাঁকিলে ম্যাজিস্টে,টের চাপরাশি আসিয়াও দরজার কড়া নাড়িয়া 

উমেদারের ঘুম ভাঙাইতে পারে। কিন্তু অনেকদিন হইল স্থলভ চাকুরির সে মত্যযুগ অপস্যত। এখন 

সে-সব কথাকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব মনে হয়। 

৩ 

উপন্তাঁসিক শিবনাথ শাস্বীর প্রধান গুণ চবিব্রন্য্িতে ৷ চরিত্রস্ষ্টি ছুই উপায়ে হইতে পাবে, 

পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা, আর কল্সনাশক্তির ছারা। ছুইয়েরই জন্য প্রচুর সমবেদনার আবশ্তক। সম- 

বেদনাজাত পর্ধবেক্ষণশক্তির বলেই শিবনাথ চরিত্রস্থ্ করিয়। গিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাম্ত, সমমুজের 

কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রতি তাহার সমবেদনা? যে-সব নরনারী নৃতন জীবনপন্থাকে সার্থকভাবে গ্রহণ 

্ 
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করিতে পারিয়াছে তাহাদের প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল, আবার যাহার] প্রাচীন পন্থাকে নিষ্ঠার সহিত 

তআকড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রাতও লেখকের যথেষ্ট সহানুভূতি । কেবল ইহার! মধ্যবর্তী, নূতন 
শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই, আবার পুরাতন ধারাকেও পরিত্যাগ চা লেখক তাহাদের 

4 

দেখিতে পারেন না। দৃষ্টাস্তচ্ছলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যুগান্তরের বিশ্বনাথ র্দড়ংণকে ; নৃতন ধারার 
সার্থক গ্রহীতাদের অনেকেরই নাম করা যায়। নূতন ধারার নরনারীর সঙ্গেই লেখকের সহান্থভূতি 
স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন ধারার সার্থক গ্রহীতাগণও যে লেখকের সহান্গভৃতি হারায় নাই, তাহাতে 

দেশের প্রাচীন এতিহের প্রতি শিবনাথের স্থগভীর দ্ধ প্রকাশ পায়। 

শিবনাঁথের অঙ্কিত নরনারীর মধ্যে নারীচবিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও সার্থক। ইহার প্রধান 

কারণ নারীচরিজ্ে নিষ্ঠা ও আদর্শবাদপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। “পতি-দেবতা” ভাবটির বাড়াবাড়ি হয়তে! 
ভালে নয়। কিন্তু পতি-দেবতা” ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই এদেশের নারী-সমাজ নিজেদের অন্তরের 

মধ্যে নিষ্ঠার চর্চা করিয়া আসিয়াছে । সেই নিষ্ঠা ঘটনাচক্রের অনুরোধে যে ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছে 

তাহাকেই আকডিয় ধরিয়াছে_ সেই ভাবটিই নারীর চরিত্রে পতি-দেবতা*র বিকল্প হইয়া! সজীব হইয়। 

তাহাকে এমন একপ্রকার দৃঢ়তা দিয়াছে, পুরুষচরিত্রে যাহার অনুরূপ পাওয়া দুষ্ধর। উদাহরণস্থল 

নয়নতারা” । নয়নতারা নৃতন ধারার অন্তর্গত নারীচরিত্র। তাহার আচরণ ও কথাবাতাঁয় কোথাও 
কোথাও নীতিগ্রস্থের গন্ধ থাকিলেও -- শিবনাথের উপন্যাসে অনেকস্থলেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে-_ সে 
একান্ত সজীব ও বাস্তব । শেষ পর্যন্ত তাহার বিবাহ যখন ভাঙিয়া গেল, সে নিজে ভাঙিয়া পড়িল না; 

মহত্তর জীবনের আদর্শকে অপ্রাপ্য প্রণয়ীর আদর্শরূপের সহিত মিলাইয়৷ লইয়া! একক জীবন যাপন করিতে 

সে বদ্ধপরিকর হইল। তাহার দুঃখে পাঠকের সহান্থৃভূতি হয়, আবার তাহার নিষ্ঠ। দেখিয়া তাহার প্রতি 

শ্রদ্ধাও জন্মে । 

শিশু ও বালক-বালিকা চরিত্র অন্কনেও লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। এত বালকবালিকার 

চবিত্রস্থষ্টি অল্প বাঙালী লেখকেই করিয়াছে । ইহারা নবীন ও প্রাচীন ছুই ধারারই বাহিরে ; কোনে 

বিশেষ মতের অনুরোধে নয়, কেবল যানবচবিত্রের আকর্ষণেই সার্থক বালকবালিকার চরিত্র স্থষ্ট 
করা যায়। 

শিবনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার সহাঙ্ৃভৃতি কেবল মানবসমাঁজের মধ্যেই আবদ্ধ 

ন্য__ পশুপাখীর প্রতিও তাহার দরদ গভীর। কুকুর, বিড়াল, খরগোস, টিয়া, ময়না, হবিণ প্রভৃতি 

গৃহপালিত পশুপক্ষীকে এমন সহ্ৃদয়তার সহিত দেখিয়াছেন যে তেমন আর কোনে! বাংলা লেখকের রচনায় 

দেখিতে পাই না। তাহার সমবেদনাগুণের সহকারী গুণ হাস্যরস। হাস্যরসের চকমকি ঠুকিতে ঠৃকিতে 
তিনি সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন-- তাহাতে পথের দুরত্ব কমে নাই বটে, কিস্তু পথ চলার কাজটা 
অনেক সহজ হইয়াছে। | 

উপন্তাসিক হিসাবে শিবনাথের প্রধান ক্রটি এই যে চবিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা। তাহার যেমন প্রচুর, 

গল্প-গ্রন্থন বা'প্লট-স্থষ্টির ক্ষমতা তেমনি অল্প, সেদিকে তাহার যেন দৃষ্টিই নাই। অনেক সময়েই গল্পের 
মূলধারাকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চরিত্র ব্যাখ্যা, নয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে বসেন। এই রকম একটি 
অনব্ধানতার সথযোগেই যুগাস্তর-কাহিনী দ্বিখত্রিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কাহিনী নরনারীর চরিত্র- 
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বেগে অগ্রসর হইতে জানে না, তাই লেখককে অগ্রসর হইয়া আগিয়া! মতবাদের শুষ্ক ভাঙাঁয় ঠেকিয়া 
ধাওয়া কাহিনীকে ঠেটায়া জগ্রসর করিয়া দিতে হয়-_ তবে সব পময়েই যে এমন ঘটিয়াছে তাহা নয়। 

আর-এবকা ক্রটি, যে-সব ঘটনার বিবরণ তিনি শুনিয়াছেন বা! যে-সব বাস্তব লোক দেখিয়াছেন 
তাহাদের অনেকগুন্িকইস্বশল্পসম্মত উপায়ে সংশোধিত করিয়া না লইয়াই কাহিনীর অন্তর্গত করিয়! 
দিয়াছেন__ এমন প্রক্রিয়া! ইতিহাসরচনায় চলিতে পারে, উপন্যাসরচনাক়্ চল! উচিত দয় । প্রস্গক্রমে 
শিবনাথের রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্থটিতে আপিয়া পড়িলাম। শিবনাথ স্বভাবত এতিহাসিক, 
উপন্যাসিক নহেন। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদে: মধ্যে আমি 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনে করি। তীহার উপন্তাসগুলিও নামাস্তরে সামাজিক ইতিহাস-_ এগুলিতে 

ওপন্যাসিকের ও এঁতিহাসিকের যুগল দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তাহার লেখনী দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। 

তাহার শ্রেঞ্ঠ গ্রন্থ “বামতন্থ লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গলমাজে” উপন্যামিকের দায়িত্ব না থাকায় তাহ! 

স্বাধীনভাবে স্বকার্ধসাধন করিতে পারিয়াছে। আর ঘে চরিত্রস্থষ্টির ক্ষমতা তাহার স্বভাঁবসিদ্ব, যে 

হাস্তরন তাহার সহজাত, সে ছুটি গুণও উক্ত গ্রন্থে কাজে লাগিয়! গিয়া! এমন এক একনি সার্থকতা লাভ 

করিয়াছে উপন্তাসে যাহা বিরল । 

তাহার সবগুলি উপন্যাসই 'রামতন্গ লাহিড়ী'র আগে লিখিত। বিধবার ছেলে ও তাহার বিকল্প 

উমাকান্ত পরে প্রকাশিত হইলেও লিখিত হইয়াছে আগে । তাই মনে হয় ষে তাহার সামাজিক উপন্যাসগুলি 

তাহার সামাজিক ইতিহাসের খসড়া । সেই কারণেই বোধ করি সামাজিক ইতিহীসখানা লিখিবার পরে 

তিনি আর মামাঁজিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাহিনী ও ইতিহাসের জোড় 

মিলাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিছক ইতিহাসরচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ: চরিতার্থতা লাভ করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন-- তখন তাহার কলম আর উপন্তাসরচনার পথে ফিরিতে চাহে নাই। ওউপন্তাসিক 

শিবনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা 'রামতঙ্ছ লাহিড়ী”_- ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার সত্য মিলিত হইপ্া] ইহাকে 

বাংলাদাহিত্যের একখান? শ্রেষ্ট গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে । 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
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পৃথিবীতে বহু সত্যকার প্রতিভাবান সাহিত্যিক ধর্মপ্রচারের উত্দাহে সাহিত্য-জীবন 

উৎসর্গ করিয়াছেন । বাংলাদেশেও দৃষ্টাত্তের অভাব নাই। মহধি দেবেন্্রনাথ ও আচাধ্য কেশকচন্্র 

দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বীর ক্ষেত্রে এই আত্মদান চরমে উঠিয়াছে। 

ধকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গভারতীর সেবা করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন 

প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন তাহার প্রমাণ আমরা তাহার কাব্যগ্রন্থ পু্পমালা' 

এবং উপন্যাস “ম্জবৌ”-খুগান্তরে'ই পাই । সাহিত্যিকের হাতে ধর্মাবিষয়ক প্রবন্ধও যে কতখানি 

সরস ও চিত্তাকর্ষক হইতে পাবে, তাহার ধর্মজীবনে" তাহারও প্রমাণ আছে। মোটের উপ, 

বাংলা-সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাক্ষলমীজের 
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অন্যতম্ দিকপাল মাত্র ছিলেন না, বাংলা-সাহিত্যেরও এক জন দিকপাল ছিলেন! “রামতন্ লাহিড়ী ও 

তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' তাহার সেই পরিচয় আজিও বহন করিতেছে । | 
শিবনাথ শান্্রীর সকল রচনার মধ্যে তাহার দেশপ্রেম ও ১৮৪) ওতপ্রোত হইয়! 

আছে। প্রাচীন ভারতের সহজ অনাড়ম্বর জীবন তাহার আদর্শ ছিল এবং তিনির্তত সত্যই “ছোট ঘরে 

বড় মন” লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। পরাধীনতার গভীর বেদনা তিনি অন্তরে অস্তরে অনুভব 

করিতেন, তাহার অধিকাংশ কাব্যে এই বেদনার পরিচয় আছে। 

শিবনাথের জন্ম ১৮৪৭, ৩১এ জানুয়ারি; মৃত্যু ১৯১৯, ৩০এ সেপ্টেম্বর! টৈশবাবধি 

তিনি মাতৃভাষার অন্ুরক্ত মেবক। যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র” তখন হইতেই মাতুল দ্বারকানাথ 
বিছ্যাভূষণের “সোম প্রকাশ? ও প্যাবীচরণ সরকার-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে" কবিতা লিখিতেন। 

১৮৬৮ সনের শেষে, কুড়ি বৎমর বয়সকাঁলে, তাহার প্রথম গ্রন্থ এনর্বাসিতের বিলাপ" প্রকাশিত হ্য়। 

এই খণ্ডকাব্যখানি সম্বন্ধে তিনি 'আত্মচরিতে” এইরূপ লিথিয়া গিয়াছেন--“প্রকাশিত হইবামাত্র উহা 

লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্ধত্র প্রশংসিত হয়। তদন্ুদারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে 

পরিচিত হইয়াছিলাম 1:.. ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর 

ছিল না, কিন্তু ছুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবত্ী না করিয়া ছন্দকে ভাবের 

বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল ।” 
শিবনাথের দ্বিতীয় পুস্তকও একখানি কাব্য-_ পপুষ্পমালা' (১৮৭৫ সন)। হদয় তখন যৌবন-জোয়ারে 

উদ্বেলিত, তিনি মনের আবেগে কবিতা লিখিয়! গিয়াছেন। তিনি “আত্মচরিতে” লিখিয়াছেন, “আমার 

রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি । ইহাতে 

আমার অনেক প্রাণের কথা আছে ।” 

উপন্তাস-সাহিত্যভাগ্ারেও শিবনাথের দাঁন অপামান্ত। তাহার প্রথম উপন্যাস “মেজবো, 

(ইং ১৮৮০) সামীজিক চিত্র হিসাবে তারকনাথ গঙ্গোপাব্যায়-লিখিত “দ্ব্লতা”র পরেই স্থান পাইবার 
যোগ্য। তাহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'বুগান্তর” (ইং ১৮৯৫); “দাধনা়্ সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

লিখিয়াছিলেন-_-এমন পধ্যবেক্ষণ, এমন চবিত্রশ্ছজন, এমন সরস হাশ্ত, এমন সরল সহ্ৃদয়তা 

বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ ।” 

শিবনাথ বনু স্চিস্তিত ও স্থলিখিত সন্দর্ভেরও বূচয়িতা। 'প্রবন্ধীবলি” পুস্তকে তাহার লিখিত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন বাঁয় প্রভৃতি ধাহার! পাঠ করিয়াছেন, তীহারই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। 

জীবনী রচনাতেও তাহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তীহার রচিত 'বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎ্কালীন- 

বঙ্গঘমাজ' ও “আত্মচরিত” বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্রূপে চিরদ্দিন গণ্য হইবে। 
এক কথায়, শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক । | 

পিতার রচনা! সম্বন্ধে হেমলত দ্রেবী কয়েকটি বড় খাঁটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন ) উহা 

প্রণিধানযোগ্য-- 

“একদিন পৃজ্যপাদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় ছুঃখ করিয়! বলিয়াছিলেন, হায় কি 
পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধাঁতায় পড়িয়া! শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ধ হইল। 
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এত বড়। কবিকে ব্রাঙ্ষমমাজ মারিয়া ফেলিল।' যথার্থই তাহ! হইয়াছিল। শিবনাথ 
ধন্মপ্রচা/কের শ্ত্রত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন যে “লেখনী চাঁলন। করিয়াও যদি অর্থোপাঞ্জন 

কবি হয় তাহা হইলেও সেই লেখার ভিতর দিয়] ধন্দপ্রচার করিব ।১...তার কবিত্ব ষে 
কারণে 'খবসইতেছিল, ঠিক সেই কারণে উপন্যাসের সৌন্বধ্যণ খর্ব হইতে লাগিল, অর্থাৎ 
পাঠকের হৃদয়ে ধর্মানুগত আদর্শ জীবন যাপনের বাসনা যাতে প্রবল হয় এই উদ্দেশ্য লইয়া 
উপন্যাস লিখিতে বসিয়া তিনি শৌন্দধ্যকে খর্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নরহিতৈষণ। 
তাকে চিত্রকবের সুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল ।”* 

বর্তমান কালের পাঠককে বাংলা-সাহিত্যে শিবনাথের দান সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য আমর] 

তাহার গ্রন্থাবলীর একটি কালান্ুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছি । তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 

প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মু্দিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত । 
১। নির্ববাসিতের বিলাপ (খগুকাব্য)। ইং ১৮৬৮ (১৪ ভিসেম্বর)। পৃ ১৮। 

“এতদিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম । এঁনর্বাসিতের 

বিলাপের' জন্মের কথা কিছু বল! উচিত। প্রায় ছুই বস গত হইল একজন ভদ্র-সম্তান কোন গুরুতর 

অপরাধে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন। তাহার যাইবার দিন তীহাঁর ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া 

বড় কষ্ট হইতে লাগিল ; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া সৌমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম । আর অধিক 

লিখিবার ইচ্ছা! ছিল না; কিন্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট 

অংশ চাহিলেন। তীহার মৃত লোকের সন্তোষ দর্শনে উৎসাহিত হ্ইয় ক্রমাগত লিখিতে লাগিলাম। 

চতুর্দিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয় 'পুস্তকাকারে 

প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলাম ।*"*কলিকাতী সংস্কত কালেজ। সংব্ ১৯২৫ ৩০এ অগ্রহায়ণ |” 

২। পুম্পমাল। (েছ্য-সংগ্রহ)। ১২৮২ সাল (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫)। পু. ১০০ । 

উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত ভূমিকাসহ্থ । ১২৮৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে অনেক 

কবিতা পরিত্যক্ত এবং তংস্থানে অনেক নৃতন কবিতা! সন্তিবেশিত” হইয়াছে। 
৩। এই কিব্রান্ম বিবাহ। বৈশাখ ১২৮৫ (১০ মে ১৮৭৮)। পৃ ২৮। 

কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ । 

৪| (মেজ বৌ (িপন্যাস)। (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৯৫। 

“ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস দিব বলিয়া 

প্রতিশ্রত ছিলাম । সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে [ বাঁকিপুরে ] পুরণ করিলাঁম। এই ৮1১০ দিনের মধ্যে 

“মেজ বৌ" নামক একখানি উপন্াস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম ।”--আত্মচপ্রিত' 

৫1 গৃহ্ধর্্ম। (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ- ৪৫। 
৬। ধর কি? (৮ আগষ্ট ১৮৮৪)। পৃ. ২০। 

ইহা পরে “বক্তৃতা-স্তবক” পুস্তকের অন্তর্গত হইয়াছে। 

৭। জাঁতিভেদ (বক্তৃতা)। ১২৯১ সাল (১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ- ৬৭। 
পিসী লাক িশস সপাপজ 

* “পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর জীবনচরিত”, পৃ, ৩৪৮-৯, ৩৪৩ 
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৮। বাঁমমোহন রায়। (৬ নবেম্বর ১৮৮৬)। পু. ৯৩। 

৯। হিমাদ্রি-কুত্্ম (কাব্য)। ইং ১৮৮৭ (২২ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭০। 
১০। বক্ততা-স্তবক। ইং ১৮৮৮*৫১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ১২৬। 

“কলিকাতার ছাত্রসমাজে ও অন্যান্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে দেব বক্তৃতা দেওয়া 

হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুদ্রিত কর! হইল ।” 

স্ুচী-_ মানবচরিত্র ও গ্রতিজ্ঞার বল, সমাজ-রক্ষা ও সামীজিক উন্নতি, ধর কি?, ঈশ্বর অচেতন 
শক্তি কি সচেতন পুরুষ, অবরোধ প্রথা । 

ইহ্থার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ-_এই তিনটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১১। পুস্পাঞ্জলি (কাব্য)। ইং ১৮৮৮ (১৯ জান্য়ারি)। পৃ. ৮৪। 

“এই সকল পঞ্চের অনেকগুলি বহু বৎসর পূর্বে নানাবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 

ইহাতে প্রকাশিত সেন্ট অগন্তিনের দেশত্যাগ, ভাইবোন্ ও প্রেমের মিলন কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য । 

১২। রঘুবংশ, ১-৪ সর্গ পোঠ্য)। (ইং ১৮৮৮)। পৃ ২৩৬। 

মূল ও টাকা, বাংলা-ইংরেজী অন্বাদসহ। 
১৩। ছায়াময়ী-পরিণয় (রূপক কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (২৯ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৯। 
১৪। মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা । (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)। পু. ১৬। 
১৫। যুগীন্তর (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (৬ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৬৪। 

রবীন্ত্রনাথের “আধুনিক সাহিত্যে” ইহার সমালোচনা ভ্রষ্টব্য । 
১৬। নয়নতার।| (পারিবারিক উপন্যাস)। ? (২০ এপ্রিল ১৮৯৯)। পৃ, ২৬২। 

১৭। মাঘোতসবের উপদেশ । ১৩০৮ সাল (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৩৭। 
১৮০০-১৮০৬ ও ১৮০৮-১৮২২ শকের (ইং ১৮৭৯-১৯০১) ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত মাঘোত্সবের 

উপদেশ-সমষ্ি | 
১৮। মাঘোগুসবের বক্তৃতা । ১৩০৯ সাল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)। পৃ. ১৬০ । 

১৮০৫-৬ ও ১৮১৫-২৩ শকের মীঘোৎ্সবে প্রদত্ত বক্তৃতা-সমষ্টি | 

১৯। ব্লামতন্ু লাহিড়ী ও তকালীন-বঙ্গসমাজ । ইং ১৯০৪ (২৫ জানুয়ারি)। পৃ. ৩৫১। 

ইহা একখানি বহুল-গ্রচারিত গ্রন্থ। ইহা প্রকাশের পর যে-সকল নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
সেগুলি ভাবী সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। 
২০। প্রবন্ধাবলি, ১ম খণ্ড। ১৩১১ সাল (২৪ অক্টোবর ১৯০৪)। 121 

"রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থের সমুদয় প্রবন্ধ বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে 
প্রদীপ” 'ভার্তী” ও প্রবাধী” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাঁতে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 

সুচী _- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নৈসর্গিক ধর্ম, ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, মহাত্মা 

রাজা রামমোহন রায়, নবযুগের নব প্রশ্ন, ধর্মের রূপ ও স্বরূপ, সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত ১ম ও ২য় 

প্রস্তাব, জাতীয় উদ্দীপনা ১ম ও ২য় প্রস্তাব, খধিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত্ব, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের 
সংঘর্ষ ১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব 



চতুর্থ সখ্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য ২২৯ 

২১। উপকথা [ত্রন্গবাদিত)। ? (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ৫৬। 

“নীতি বিদ্যালক কর্তৃক প্রকাশিত ।” 

২২। নব্যভার£ত ভূত ও ভবিষ্যৎ । ? (ইং ১৯০৯)। পৃ. ২৪। 
৭১৩১৬ 1৯১১ইকান্তিক পূর্ববঙ্গ ব্রক্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ 1৮ 

২৩। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্দ্র। ১৩১৭ সাল (২০ অক্টোবর ১৯১০)। পৃ. ৪৬। 

“১৯১০ সালের মাঘোৎ্সব উপলক্ষে গুদ ছুইটি বক্তৃতার সারাংশ |” 
২৪। ধর্মজীবন। : 

১৮৯৫ সন হইতে কয়েক বৎসর শিবনাথ সাধার্ণ ব্রাহ্মপমাজ-মন্দিরে যে-সকল উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন তাহার অধিকাংশ ধবন্ম-জীবন” নামে ছয়টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার ষষ্ঠ খণ্ডের 

প্রকাশকাল ইং ১৯০১। এগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়; প্রকাশকাল এইবূপ-_ 

১ম খণ্ড *** ১৩২০ সাল (২০ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ৩৮৭ 

২য় খণ্ড :** ১৩২১ সাল €৫ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৩৫৫ 

৩য় খণ্ড **" ১৩২২ সাল (২৩ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৯ । 

২৫। বিধবার ছেলে (উপন্তাস)। ১৩২২ সাল (২২ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৭। 

“প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে “বিধবার ছেলে" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়! রাখিয়াছিলাম । 

তৎ্পরে শরীর রুগ্ন ভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলিয়া রাখি । কবে চলিয় যাই, এই ভাবিয়া পরিবন্তিত আকারে 

তাহ প্রকাশ কর! গেল ।”--ভূমিকা। 

বিধবার ছেলে" তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা নিঃশেষিত হইলে, প্রিয়নাথ ভট্টাচাধ্য যূল পাওুলিপি 
অবলম্বনে পিতার উপন্তাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 'উমাকান্ত” নামে ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২) প্রকাশ করেন; 

ইহার ১৯শ পরিচ্ছেদ্টি তাহার নিজের রচিত । 

২৬। সাহিত্য-রত্বাবলী (পাঠ্য)। ইং ১৯১৭। পৃ. ১০০ | 

“কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সারগর্ত উপদেশমালা সঙ্কলিত হইল। যুবকদিগের উপযোগী 

করিবার নিমিত্ত মূল প্রবন্ধগুলি তাহার অন্থমত্যন্ুসারে স্থানে স্থানে পরিবপ্তিত হইয়াছে ।.*" 
শ্ীস্বেন্রযোহন দত্ত |” 

স্চী__ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, নৈসগিক ধর্ম, আসল ও 
নকল, সাধুদের সাক্ষ্য, মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল, সন্রেটিসের মৃত্যু, মানব-জীবন। 
২৭। আত্মচরিত। ১৩২৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ ৪৪১ । 

১৯০৮ সনের ৫ই জুন পর্যস্ত ঘটনাবলীর বিবৃতি । ইহার প্রথম সংস্করণটি প্রবাসী-কার্ধ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ (১৯২০, ১৯৪০) পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে 

সতীশচন্ত্র চক্রবর্তার সম্পাদকত্বে সাধারণ ব্রাক্মদমাজ হইতে প্রচারিত হয়। 
ইহাকেই শিবনাথের রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা! মনে কর] সঙ্গত হইবে না। তিনি ববিবাসন্বীয় , 

বিদ্যালয় ও মাঘোৎ্সব গ্রভৃতিতে যে-নকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে 



২৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

প্রকাশিত হইয়াছিল। আমর! এই শ্রেণীর পুস্তিকার যেগুলির উল্লেখ পাইয়াছি তৃহার একটি তালিকা! 
দিলাম-_ | | 

১। প্রার্থনার আবশ্তকত্তী ও যুক্তিযুক্ততা (ইং ১৮৮০) 
২। জাতিভেদ, ১ম ও ২য় প্রবন্ধ 
৩। পরকাল (ইং ১৮৮০) 
৪। ভাঁরতক্ষেত্রে সংস্কীরকাধ্য ও তত্সাধনের উপায় ১, 

৫। সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি (দ্তত্বকৌমুদী,” ১ জ্যেষ্ঠ ১৮৯ শক, বিজ্ঞাপন) 
৬। সামাজিক ব্যাধি 

৭। নববিধান ও সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজ 

৮। চিন্তামগ্জরী (মাঘোৎসব ১৮০৭ শক) 

৯ প্রার্থন! 

১০। জীবন-কাব্য (অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্য সহ) 
১১। ব্রঙ্গোপাসনা কর্তব্য কেন? 
১২। জাতীয় সাধনা 

১৩। ব্রন্মোপাসন] প্রণালী ও প্রার্থনামাল। (৩য় সং, ব্রাঙ্ষলংবৎ ৮৬) 

বাঁংল। সাময়িকপত্র সম্পাদনেও শিবনাথের কৃতিত্ব বড় কম নয়। আমরা সংক্ষেপে তাহার 

সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি-_ 
'মদ না গরল' : শিবনাথ “আত্মচরিতে? লিখিয়! গিয়াছেন :--“কেশববাবু ইংলগু হইতে ফিরিয়। 

***আসিয়াই নান! নৃতন কাজের প্রস্তাব করিলেন | [71019111২০০] 4১599০19610. নামে একটি সভ। 
স্থাপন করিয়৷ তাহার অধীনে 4 01001961:91106) 70002111011) 01691) 11160196210) /[6011111029] 

18011080102 প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাহার অনুসরণ করিতাম। 
আমি স্থরাপান-বিভাগের সভ্যরূপে “মদ না গরল; নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। 
তাহাতে স্থবাঁপানের অনিষ্টকারিতা৷ প্রতিপন্ন করিয়। গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের 
অধিকাংশ আমি লিখিতাম। ততিন্ন হুলভ সমাচার নামক এক পয়সা মুল্যের যে সংবাদপত্র বাহির 
হইয়াছিল [ ১৫ নবেম্বর ১৮৭০ ] তাহাঁতেও লিখিতাম ।” 

'ম্ না গরল' মাসিকপত্র বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ইহা ১২৭৯ সালের বৈশাখ (এপ্রিল 
১৮৭২) মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়! মনে হইতেছে । “সোমপ্রকাঁশে? (১ শ্রীবণ ১২৭৯) প্রকাশ-- 

“২৭ আষাঢ়, বুধবার ।--আমরা আহ্লাদিত হইলাম “মদ না৷ গরল+ নামক পত্রিকাখানি 
পুনর্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্থরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য |” 

ইহা ১২৮০ সাল বাঁ ১৮৭৩ সনেও জীবিত ছিল। “ম্থুলভ সমাঁচারঃ লিখিয়াছিলেন :-_“এত 
। দিনের পর কান্তিক ও অগ্রহায়ণ [ ১২৮০ ] মাসের “মদ ন1 গরল+ প্রকাশিত হইয়াছে । মদ না গরল 
বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সতরাঁং ভিক্ষা করিয়া গ্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় 



চতুর্থ সংখ্য! শিবমাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য | ২৩১ 

না, হুতরাৎ কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে ।””* যদি জন্মভূমিকে স্থবার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে 
ইচ্ছ! থাকে তবে সকুলে য্ত্র করিয়! মদ ন! গরলকে রক্ষা করুন 1” (৩০ বৈশাখ ১২৮১) 

'সোমগ্রকাশ? : এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিরাট কীন্তি। 

দ্বারকানাথ সম্পর্কে 'শিনৃথের মাতুল। তিনি ১৮৭৩ সনের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য- 
শাস্্াধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভাগিনেয়ের হস্তে পত্রিকা-সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করিয়। 
্বাস্থ্যান্বেষণে কাশী গমন করেন। তাহার অন্ুপস্থিতিকালে (ইং ১৮৭৩-৭৪) শিবনাথ যত্ুসহকারে 

সোমপ্রকাশ* পরিচালন করিয়াছিলেন । তাহার আত্মচরিতে' প্রকাশ _- | 

"আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের “সোমপ্রকাশে'র 
সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার, তাহার বিষয়ের তত্বাবধায়ক, ও তাহার পরিবার 

পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় মামা আমাকে বসাইয়। নিশ্চিত হইয়' 

কাশীতে গেলেন ।--.আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম 

আবির্ভাব ; সেখানে যাইবার কিছু দিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়! জরে ধরে.*.দেড় বৎসরের 

মধ্যেই আম।র শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভা্ধ্যায়ী তৎকালীন 

স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরের নবপ্রতিষ্টিত 

সাউথ স্থবার্ধন স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মর্ণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের 
শেষভাগে এ স্কুলে আসিলাম। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ 

সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছু দ্রিন গেল। 

অবশেষে আমি আমার কাজের স্বিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া 

আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফর্ম ইংরাজী সংযোগ করিয়! ইহার উন্নতি সাধন করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম ।” 

“মদ? ০: 1১0 7,1)01-01 : ইহা ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংবেজী- 

বাংল?) মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাঁল-_ অগ্রহায়ণ ১২৮১ ( নবেম্বর ১৮৭৪ )। পত্রিকা” 

প্রচারের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £- 

"1,11৩ 101017191] আ]] 02 ০0110100690. 111 70010211917 210. 39025110096 16 1025 

0৫ ৪০০০1391012 €০ (16 (1761965০016 10165105110169. 12 ৯1:0৮ 00৪ 10:০1506০:5 

9,5315 0: 107916 1 আ1186 16 9120210 0০১ 7 £171971101 12190707101 %7/61516 

07917/0%.5 

রাঁজনাবায়ণ বনু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বস্থু গ্রভৃতি খ্যাতনামা 

লেখকবর্গের এবং সম্পাদকের গদ্য-পদ্য বহু বচন! “সমদর্শ”র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল । 

সমালোচক? : শিবনাথ “আত্মচরিতে লিখিয়াছেন --“কুচবিহার-বিবাহের ঝটিকা উপস্থিত 

হইল, এবং উন্নতিশীল ত্রান্মদল ভাঙ্গিয়! ছুখান হইয়া গেল। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারস্ে 

কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাডার, 

বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্ত ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন।"ীহার মুখে: 

৭ 



২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

শুনিলাম যে কেশববাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন; 
কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে কথাবার্তা চলিতেছে ।...ত্রমনে কি কি বিষয় স্থির হইল 
তাহাও গ্রকারাস্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্তার ও বরের খয়প্রাপ্তির পূর্বেই 
বিবাহ. হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যযস্ত তাহারা স্বতন্ত্র থাকবেন; কেশববাবুপ্জটতিচ্যুত বলিয়া কন্যা 
সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি 

অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্তে ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবে, 
রাঁজপুরোহিত বিবাহ দ্রিবেন; ইত্যাদি ।-*এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইল ।-.'যে কেশব বাবু মহ? আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্তার বিবাহের 

সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহ1 কেমন কথা ?...আমরা আন্দোলন 

চালাইবার জন্য 'মীলোচক” নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই 77677101916 01879% 

নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম ।-**আমি বাঁংল। কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারি দিকের 

্রাঙ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাতও না 

করিয়া কন্যা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন ।* 

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার প্রায় এক মাস পূর্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সমালোচকে"র 
আবির্ভাব। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিষ্বীকার করিয়া “এডুকেশন গেজেট” (১ মার্ড 

১৮৭৮) লেখেন-_- 

“সমালোচক-_- সাপ্তাহিক পত্রিকা, মুল্য এক পয়সা । বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্তার সহিত 
কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়৷ এই পত্রিকাখানির স্থষ্টি হইয়াছে । সম্পাদক ভূমিকায় 

লিখিয়াছেন__ 
পত্রখানির ছুটা উদ্দেস্ট আছে, একটা মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্টা, কেশব বাবুর 

কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা! ; গৌণ উদ্দেশ্ট সেই সঙ্গে সাধারণের উপষোগী প্রস্তাব এবং 

সংবাদাদি দরিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।”” 

শিবনাথ অল্প দিনই 'সমালোচক* সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি 'আত্মচরিতে” (পৃ. ২৪২) 

লিখিয়াছেন-_“আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে “সমালোচক” তুলিয়া লইয়' 
দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।” 

তত্ব-কৌমুদীঃ : কেশবচন্দ্রের দল ভাঙিয়া যে নৃতন ত্রাঙ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাহার মুখপত্র- 
স্বরূপ এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। শিবনাথ “আত্মচরিতে" লিখিয়াছেন--“এই তত্ব- 

কৌমুদীর প্রকাশ ও পরিচাঁলনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক মাস পূর্বে সমালোচক 

নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম,. এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়। লইয়া বন্ধুবর 

দ্রারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রা্ষসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ 

হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যেভাবে তাহ! চলিতেছে, তাহারও পরিবর্তন আবশ্যক বোধ 

হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমর! নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নৃতন 
কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নৃতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার 



চতুর্থ সংখ্যা শিবন্গাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাঁহিত্য ২৩৩. 

মনে হইল-_ মহাত্মা ঝাঁজা রামমোহন বাঁয় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল “কৌমুদী?। 

আদিসমাজের কাগুজের ন'ম “তববোধিনী" ; ভারতব্ষীয় সমাজের কাগজের নাম ধন্মতত্ব'। শেষোক্ত 
ছুই কাগজ হইতে “তত্ব” এবং রাজা রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 

'তত্বকৌমুদী”। আম্মার সনের ভাব ছিল যে বাজ! রামমোহন বায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও 

সার্বজনীন মহাধর্শের ভাব প্রচারিত হইয়! আসিতেছে, “তত্বকৌমুদী” তাহাই প্রচার করিবে । অনেক দিন 
এরূপ হইত তত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহাখ্য করিবার কাহাকেও 
পাইতাম ন11” 

তত্ব-কৌমুদী” প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার 

প্রকাশকাল --১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (২৯ মে ১৮৭৮)। 

“সখা? : ১৮৮৩ সনের জান্ুয়ারি মাসে প্রমদদাচবণ সেন 'সখা” নামে বালক-বালিকাদিগের জন্য 

একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তিনি হেয়ার স্কুলে শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 

আড়াই বৎসর “সখা” পরিচালনের পর ১৮৮৫, ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে, তাহার মৃত্যু হয়। পরবর্তী 
জুলাই মাস (৩য় বর্ষ, ৭ম্ সংখ্য।) হইতে শিবনাথ পত্তিক।খানির সম্পাদন-ভাব গ্রহণ কবেন। তিনি ৪র্থ 

বর্ষের (ইৎ ১৮৮৬) খাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার এবং “সখা ও সাথী”র পৃষ্ঠায় তীহার অনেক 

শিশুপাঠ্য রন? মুত্রিত হইয়াছিল । 
“মুকুল? : ১৩০২ সালের আষাঁট় মাস হইতে শিবনাথ স্বয়ং “মুকুল” নামে বালক-বালিকাঁদিগের 

উপযোগী একখানি সচিত্র মাঁসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় “প্রস্তাবনা”য় পত্র-প্রচারের 

উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন__- 
“...আমরা মানব-মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাঁহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া 

ফুল ফলে পরিণত হইবে ।-**্যাহাতে মুকুল হাতে লইয়াই বালক-বালিকার প্রাণ সৌরভে 

আমোদিত হয় যাহাতে তাহারা গ্রাণ খুলিয়া হাসে, ছুই হাত তুলিয়' নৃত্য করে, “বাঃ কি মজার 

কথা শিখ লাম ভাই 1” বলিয়া আনন্দ কবে, সেদ্রিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। এই জন্য 

গল্প, হেয়ালি, কবিতা, চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইবে 1” 

'মুকুলেঃর দ্বিতীয় বর্ষ আরস্ত হয় ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে । ইহা! একখানি উচ্চাঙ্গের শিশুপত্রিকা 

ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, বামেন্ত্ক্থন্নর ত্রিবেদী, বিপিনচন্ত্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়, 

স্রেশচন্দ্র সীজপতি, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বন্থ, দীনেন্দ্রকুমার বায়, নবরুষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ 

মনীষীবর্গের রচনা! 'মুকুলে”র গৌরব বর্ধন করিয়াছিল। শিবনাথ কয়েক বৎসর সধত্বে “মুকুল” সম্পাদন 

করিয়াছিলেন । ইহার পৃষ্ঠায় তীহাঁর বহু শিশুপাঠ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। প্ররুতপক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 

ও বার্ষিকীতে মুদ্রিত তীহার শিশুপাঠ্য রচনাগুলির একটি সংগ্রহ-গ্রস্থ প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যের 

এই বিভাগটি বিলক্ষণ পরিপুষ্টি লাভ করিবে । 
| ীব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 



শিবনাথ শাস্ত্রী 
রবীব্রনাথ ঠাকুর 

শিবনাথ শাস্বীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাহাকে আমি যেটুকু চিনির 

আমার পিতার সহিত তাহার যোগের মধ্য দিয় । 

আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাহার স্থরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি 
শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, স্থবরের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির মন্বন্ধ ঘটে। আমার পিতার ধর্মসাধন৷ তত্বজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন1। অর্থাৎ তাহার সাধনা খালকাট। জলের মতো! ছিল না, সে ছিল নদীর শ্রোতের 

মতো । দেই নদী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌছে। এই পথ হয়ত বাকিয়া চুরিয়া 
যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমুদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা 
মেলিয়া হূর্যালৌককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া! আপনার 

সর্বাঙহ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিয়া তুলে । এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র 
প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়া আপন আকাজ্কাকে সুর্যালোকের দিকে প্রসারিত করিয়! দেয়। 

এই আকাজ্ষা গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাক্ষা । 
তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্ত আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অন্ধাবনেই পিতৃদেব 

সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ্ন করিয়া অপীমের অভিমুখে জীবনকে উদঘাটিত করিয়াছিলেন। তীহার এই সমগ্র 
জীবনের সহজ ব্যাকুলতার ্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাহার নিজের মধ্যেও 
আধ্যাত্মিকতার এই সহজ বোধটি ছিল । 

তিনি ব্রাহ্ষণপপ্ডিতের ঘরে যে-সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহার বাঁধ! অত্যন্ত কঠিন। 
কেননা, সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে; শুধু জন্মগত বিশ্বাসের বেষ্টন নহে । মানুষের সবচেয়ে প্রবল 

অভিমান যে ক্ষমতাঁভিমান সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ধা- 

দ্বে, কত যুদ্ধবিগ্রহ। ব্রাঙ্গণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে 

বেষ্টিত থাকিয়াঁও তাহার আত্মা আপনার ব্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া 

মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল । তমসো মা জ্যোতির্গময়__ এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্্ হইতে পান নাই, 
 বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাহার জীবনীশক্তিরই কেন্্রনিহিত ছিল, এইজন্য তাহার সমস্ত জীবনের 

বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা! 
জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্মপমাঁজের প্রধান শিক্ষার বিষয়। সাধকের মধ্যে 

ইহারই রূপটি ইহারই বেগটি যদ্দি দেখিতে পাই তবেই সে আমাদের পরম লাভ হ্য়। মতের ব্যাখ্যা এবং 

উপদ্দেশকে যদি বা পথ বলা! ষাঁয় কিন্তু দৃষ্টি বলা যায় না । বাঁধা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খুঁজিয়া 

বাহির করে। এমনকি, পথ অত্যন্ত বেশি বাঁধা হইলেই মানুষের দৃষ্টির জড়তা ঘটে, মানুষ চোখ বুজিয়| 
চলিতে থাকে, অথবা চিরদিন অন্তের হাত ধরিয়া চলিতে চায়। কিন্তু প্রীণক্রিয়া প্রাণের মধ্য দিয়াই 
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স্ধারিত হ্য়। আম্মার প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাধায় 
নছে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে ধাহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহাধ্য করিয়াছেন শিবনাথ তাহাদের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি । 

শিবনাথেশ্ন প্ররুতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানব- 

বনলতা । মানুষের ভালোমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালোবাসিবার শক্ত খুব বড়ো শক্তি। 

ধাহারা শুষ্কভাবে সন্কীর্ভভাবে কতব্যনীতির চর্চা করেন তাহারা এই শক্তিকে হারাইয়! ফেলেন। কিন্ত 

শিবনাথের স্ৃদয়তা এবং কক্সনাদীপ্ত অন্তরূণ্টি দুই-ই ছিল্স-_ এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়! দেখিতে 

পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘিয়া যাচাই করিতেন না। 

তাহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া! মনে হয়। তিনি ছোটো ও বড়ো, নিজের 

সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন-একটি উৎস্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে 

বুঝা যায় তাহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জল ও সজীব ছিল, কোনে ছাচে ঢালাই করিয়া কগিন 
আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন-_ মানববীৎসল্য হইতেই 

এই গল্প তার মনে কেবলি জমিয়। উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তার মিলন হইয়াছে সেখানে তার 

নানা ছোটোবড়ো কথা নানা ছোটোবড়েো ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে 

এবং চিরদিনের মতো তার মনের মধ্যে তাজ থাকিয়া গেছে। 

অথচ এই তার মানববাৎসল্য প্রবল থাকা সত্বেও সত্যের অনুরোধে তীহাকেই পদে পদে 

মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে । আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াছেনই, তাহার পরে 
ব্রাহ্মঘমাজে ধাহাঁদের চিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ধাহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাহার 

বিশেষ প্রবল ছিল তীহাদের বিরুদ্ধে বারবার তাহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । মান্গষের প্রতি 
তাহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি 

জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মান্বপ্রেমের রসে কোমল ও শ্ঠামল, আর যে আকাশে তিনি 

তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহ] সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত। 

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ৯৩২৬ 



মলাট 
জ্রীঅজিত দত্ত 

সিণ্ডেরেলার কী ভাগ্য যে পরীর দয়ায় বেশে-ভূযাঁয়-অলংকারে সে অপরূপ অভিজাত চেহারার 

অধিকারিণী হয়েছিল। জৌলুসে সে-চেহারা! এমনি জমকালো? হয়ে উঠেছিল যে তার বোনেরাও তাকে 

সিগ্ডেরেলা বলে চিনতে পারে নি। ভাগ্যিস দৃষ্টি-আকর্ষণ করবার মতে। সর্বপ্রকার আভরণ দিয়ে পরী তাকে 

সাজিয়ে দিয়েছিল! তাইত সে নাচের সভায় ঢুকতে পেল! আর, সেখানে যেতে পেরেছিল বলেই 

তো রাজপুত্র তাকে বিয়ে করল। নইলে সিগ্ডেরেলা যত ভালো মেয়েই হোক, যত অপূর্বই হোক তার 
নাচের ভঙ্গি, রাজপুত্র কখনে! কি তা জানতে পারত, না, রান্তায় ঘাটে দৈবাৎ চোখে পড়ে গেলেও কখনো! 
সিগ্ডেরেলার দিকে ফিরেও তাকাত ? 

জগৎ্-সংদারের সবচেয়ে বড় সমস্যাই হচ্ছে এই যে যাঁদের দৃষ্টি-আকর্ষণ, মনোহরণ বাঁ চিত্তজয়ের 
উপর আমাদের ভালোমন্দ, জীবনমর্ণ, ইহ-পরকাল নির্ভর করে, আমাদের গুণাগুণ বিচারে তাদের প্রবৃত্ত 

করি কী উপায়ে! পরীক্ষার প্রকোষ্টে ঢোকবার প্রবেশপত্রটি পাই কোথায়? কী করে বোঝাই আমাদের 

ঘরেও আছে এক সিগ্ডেরেলা__ যদি সে পরীর দয়ায় বাজপুত্রের সঙ্গে একবার নাচবার সুযোগ পায়? 
তাই তো৷ মেয়ে দেখবার সময় মানানসই শাড়ি গয়না পাউডার আর নির্দিষ্ট দিক থেকে মুখের 

উপর আলোটি চাই। নইলে মেয়েই ব1 পছন্দ হবে কেন, বিয়েই বা হবে কী করে? আর, বিয়েই যদি 

না হয়, তবে এই যে এতদিন ধরে মেয়ে লেখা পড়া সেলাই রান্না গান বাজনা ভদ্রতা ও আতিথেয়তায় 

অসামান্য! হয়ে উঠল, তার যোগ্য মর্ধাদ1া সে কোথায় পায়? সেইজন্যই তো চাকরির ইন্টারভিউ দিতে 
যাবার সম্য় চাই নিখুত ভাজের সুট কিংবা ধোপছুবন্ত ধুতিপাঞ্জাবি। চাঁকরিট! যদি ফসকে যায়, তাহলে 
এত যে কাজে দক্ষ হলাম তার পরিচয় দিই কী করে? তাই তে। ভালে! একখানা বুই লিখলে চাই জম- 

কালো ম্লাট। নইলে কিনবে কে? কেউ যদি না*ই কিনল তবে এমন উত্কষ্ট একখানা বই লিখে লাভ 

হল কি? | | 
অতএব আমরা যে কাজেই অগ্রসর হই, যে সওদা নিয়েই জগতের বাজারে উপস্থিত হতে চাই 

ন| কেন মূলাটকে যেন কখনে। ন1 ভূলি। এমনকি যুদি আমরা অকুশল ও নগণ্য হই, তবু এ যুগে মলাট 
সপ্ঘদ্ধে অবহিত হতে শৈথিল্য করা আমাদের উচিত নয়। কেননা, গৌঁফ দেখলেই যেমন শিকারী বেড়াল 

চেনা যায়, মোড়ক দেখেই তেমনি বস্তমূল্যের প্রাথমিক নিরূপণ হয়ে থাকে। ইংরেজিতে বলে শুরুটা 
ভালে। হলেই অধ্ধেক কার্ধোদ্ধার। সে-হিসেবে প্রীথমিক বিচারের রায়টা একেবারে অবহেলার বস্তই 

বা কেন হবে? আজকাল সাহিত্যকেও যখন গ্রন্থাকারে পণ্যবূপে জনমনোরগুনের প্রাণান্তিক চেষ্টায় 

বাজারে বেরুতে হয়, তখন বইয়েরও দৃষ্টিমনোহর প্রচ্ছদে নিজেকে আবুত করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। 
বিধাঁতাপুরুষ যেমন মানুষের ললাঁটে ভাগ্যলিপি লিখে দেন, তেমনি বইয়ের ভাগ্যলিপি লেখা থাকে তার 
মলাটে। সে-মলাট যত বর্ণাঢ্য, বই ততই বহু-কাজ্ফষিত বহু-ক্রীত। যে-যুগে ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়- 
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ংখ্যার আপেক্ষিক বিচার দ্বারাই ভূভারতের যাবতীয় বস্তর মর্যাদী নিরণীত হয়, সে-যুগে চাকচিক্যের দ্রিকে 

একটু নজর না রাখলে, চলে কী করে? আর উদ্দেশ্ত যেখানে যে-কোনো উপায়ে ক্রেতার মনোহরণ, 

, সেখানে মলাটের চিত্রসঙ্লিবেশে পুস্তকের প্রকৃতি সম্ঘদ্ধে খুব বেশি বাছবিচার করাও মুশকিল । ই্ন্জিহাস 

ভূগোল ভ্রমণকাহিন্বী' পাঠ্া-পুস্তক প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প-উপন্যাস সব বইয়েরই বহুবর্ণ, দৃষ্টিমোহন, 
জমকালো মলাটে সুসজ্জিত হয়ে থাক ভালে! । কেজানে কোন ক্রেতার কোন রঙে মন মজবে ? 

ধারা বাংল ছায়াচিত্রের নিয়মিত দর্শক তীরা জানেন যে নাঘ্সিকী অতি দরিদ্রা, এমনকি 

আহারাচ্ছাদ্নের অভাবকিষ্ট। হলেও তীর শাড়ি ও অলংকাঁরের পারিপাট্যের কখনো কোনো ত্রটি দেখা যায় 

না, কেননা, ধার! অর্থ ব্যয় করে ছায়াচিত্র উপভোগ করতে যান তারা নাকি নায়িকাকে সাদাসিদে ভাবে 

দেখতে চান না। সিনেমাদর্শকের তুলনায় বইয়ের ক্রেতীসংখ্যা যদিও সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের মতোই 
নগণ্য তবু উভয়ের পছন্দ ও রুচিতে যে বিশেষ তারতম্য আছে এ কথাই বা জোর করে বলা যায় কী করে? 

আমরা মুখে যে যাই বলি না কেন, একটু তালিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আধুনিক সভ্যতার সব- 
চেয়ে বড় শিক্ষাই হচ্ছে প্রচ্ছদন। ছায়াচিত্রের ভাষায় মলাটই হচ্ছে অত্যন্ত সভ্যতার সবচেয়ে বড় 
'অবদান”। পূর্বকালে প্রচ্ছরপরিচ্ছদের দ্বারা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিজ্ঞাপিত করার প্রথা ছিল 

না, তাই লোকে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো সকল মানুষকেই সমান চোখে দেখত যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তির 

বিশেষ গুণাগুণের পরিচয় পেত। মুনি খধি ও ব্রাহ্মণপপ্ডিতেরা সেকালের সমাজে সর্বাধিক সম্মানিত 

ও প্রতাপশালী ছিলেন। অথচ, বেশভূষায় তারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি উদ্দাসীন। তখনো পাশ্চাত্য 

সভ্যতা দিগ্বিজয়ে বেরোয় নি, এমন কি তার জন্মই হয় নি তখনো । মলাটের মর্ষাদা সম্বন্ধে তাই এত বড় 

দেশটার সব লোকই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কখনো বন্ধল, কখনো স্বল্নপরিমিত বস্ত্র সম্বল করেই খধিত্রাঙ্মণেরা 

তীদের প্রতাপপ্রতিপত্তি অখণ্ড এবং অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। যজ্জঞভূমি থেকে রা'জসভা সবই 

তাদের কাছে ছিল অবারিত ; কোনো স্থানে প্রবেশাধিকার লাভের জন্যই তাদেরকে অনভাস্ত সুদৃশ্য 

পরিচ্ছদে ভূষিত হতে হত না। কেবল মুনি খধি নয়, ত্রাঙ্ষণ দৈবজ্ঞ দার্শনিক ও অধ্যাপকেরা অস্ত- 

গৌরবেই নিজেদের এতটা গৌরবান্বিত মনে করতেন যে বাইরের পারিপাট্য তাদের বিবেচনায় ছিল 

নিতান্তই অবাস্তর। একজন নামান্ত বৈয়াকরণ পর্যন্ত কিরূপ অকুতোভয়ে ও অপরিচ্ছন্ভাবে রাজসমীপে 

উপস্থিত হতে পারত তার বর্ণনা ববীন্দ্রনাথ দিয়েছেন__ 
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ 

ধূলিভব! ছুটি লইয়া চর্ণ 
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ 

পবিভ্র পদপক্কে, 

ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম 

বলি-অস্কিত শিথিল চর্ম 

প্রখর মৃতি অগ্নিশর্ম 
ছাত্র মরে আতঙ্কে । 

এ-যুগে সাধারণ বৈয়াকরণ তো দূরের কথা) স্বয়ং পাঁণিনি-পর্ডিত এলেও এ বেশে রাঁজনরবারে 
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টুকবার হুকুম পাবেন না, একথা বালকেও জানে । মহাত্মাজীর মতো শ্রেষ্ট মানবকেও যে চাচিলসাহেব 

নগ্ন ফকির, বলে অবজ্ঞা করতে পেরেছিলে, সে কেবল তিনি বেশমাহাত্ম্য, সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন 

বলে” গান্ধীজি যদি আধুনিকতম কেতাছ্রস্ত ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে 

যোগদান করতেন, তবে চাচিলের পক্ষে এরূপ উদ্ধত উক্তি কর! সম্ভব হত কি না সন্দেহের বিষয়। 
ুম্মস্ত যে বন্কলভূষিতা শকুন্তলাকে দেখে “কিমিব হি মধুরাঁণাৎ মগ্ডুনং নাক তীনাম্্, বলে উচ্ছাস 

প্রকাশ করেছিলেন, সেটা সদ্য প্রেমাহত রাজার উপযুক্ত উক্তি হলেও আধুনিক জাগতিক সত্য হিসেবে 
বিচারসহ নয়। তবু তো বাজা শকুম্তলার চেহারার সৌন্দর্য বা আরুতিগত রূপের কথাই বলেছেন, 

অন্তরের মাধুরীর কথা ভেবে দেখবার অবকাশ পান নি। চেহারার পৌন্দর্যও একরকমের মলাটই | তবে 

সে যেন উচ্চাঙ্গ বইয়ের কাপড়ের বাঁধাই, জমকালো এবং বহুবর্ণ উপরের ডাস্ট জ্যাকেটট! ফেলে দিলেও 
তাঁর মর্যাদার হানি হয় না। শুধু ভালো চেহারা! নিয়েও জগতে তরে যাওয়া ষাঁয়। খষি বন্ষিমচন্ত্ 
বলেছেন স্থন্দর মুখের সর্বত্র জয়। আর্ধবাক্য মিথ্যা হতে পারে না। বাইবেট] দৃষ্টিমনোহর হলে যে 
জগতের বহু পরীক্ষাতেই পাঁশমার্কা পাওয়া যেতে পারে এ-বিষয়ে মনীষীরাও সংশয় করেন নি। 

এই রূকমই যখন সাধারণ নিয়ম, বাইরের পারিপাট্য ও চাকচিক্যই যখন সার্থকতা 

প্রতিযোগিতায় ষাবতীয় মানব ও বস্তর শ্রেষ্ঠ সহায় তখন বই সম্বন্ধে এর ব্যতিক্রম আশ! করি কী করে? 

বিশেষত বাংলাদেশে যখন অধীত হওয়ার চেয়ে উপন্থত হওয়াই বইয়ের পক্ষে বৃহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর 

সার্থকতা । বই যতই বিক্রি হয়, ততই মঙ্গল। প্রকাশক ও সাহিত্যিকের তাতে লাভ এবং প্রকারান্তরে 
সাহিত্যেরও | কারণ, সেক্ষেত্রে প্রকাশক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা লাভজনক বলে মনে করবেন 

এবং সাহিত্যিক নতুন রচনার হাত দেবার অবসর ও প্রেরণ পাবেন। কিন্তু ক'খণ্ড বই পঠিত হল, এবং 

সেই মোট সংখ্যার মধ্যে আবার ক্থানা বিদগ্ধ জনের দ্বার1 পঠিত হল সে প্রশ্ন অবাস্তর ৷ কেননা, কেবলমাত্র 

রূসিক-মনোরপ্রনই উদ্দেশ্ঠ হলে বই মুদ্রিত করা নিতাস্তই অর্থহীন । বাংলাদেশে সাহিত্যবোদ্ধা ও সাহিত্যরসিক 

এত অসংখ্য নয় যে তাদের পুষ্ঠপোষকতা দ্বার! মুদ্রণ ও গ্রন্থন ব্যয়ের একটা বৃহৎ অংশ উঠে আসতে 

পারে-_ গ্রন্থকারের বিড়ি দেয়াশলাইয়ের ব্যয় উপাজিত হওয়ার তো! কোনো প্রশ্নই ওঠে না । অতএব 

গ্রন্থকার যতই উচ্চস্তবের সাহিত্যিক হোন, তাঁর বই যতই উৎকৃষ্ট হোক, গ্রন্থাকারে বাজারে বেরোবার 

সময় সাহিত্যকে বেরোতে হবে বাজারের পোশাঁকেই-- এইটাই আধুনিক সর্বজনস্বীকুত বীতি। কেননা, 
এই উপায়েই বই দর্ব-উদ্দেশ্টে নিবেদিত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বই যে শুধু পড়বার জন্যই 
একথাই বা কে বলেছে? জন্মদিনে বিয়েতে বিবাহবাধিকীতে বইয়ের চেয়ে সুষ্ঠ অভিজাত অনতি- 

ব্যয়সাপেক্ষ উপহার আর কী আছে? উপহারের দ্রব্য সব সময়ই শোভন ও দুষ্টিস্থখকর হওয়া বাঞুনীয়। 

সেকারণে ভালে! মলাটের বইয়ের একট] চাহিদা আছে। ক্রেতাঁগণ উপহার হিসেবে গ্রস্থনির্বাচন করেন 

বলেই যে তার! প্রতোকেই এক-একজন সাহিত্যবিশারদ ত1 নাও হতে পারে । তিন-চারজন ওপন্তাসিকের 

নামই হয়তো তাদের সাহিত্যঙ্ঞান-ভাগ্াবের আজীবন সঞ্চয় । কিন্ত তাই বলে বিবাহের উপহারে বই দিতে 

বাধা নেই। অল্প খরচে শোভন স্থন্দর উপহারই শুধু নয়, গ্রন্থ উপহারের দ্বার! বিবাহবাসরে বহুজনসমক্ষে 

নিজকে একটা সংস্কৃতিক দীপ্তিতে আচ্ছন্ন করা চলে। এইরূপ, উপহারদাতাঁও হয়তো তার বিয়ের সময় 

বিস্তর বই পেয়েছিলেন গল্পগ্রস্থগুলি তীর স্ত্রী পড়ে থাকবেন, তিনিও হয়তো! কিছু পড়েছেন । বাকি- 
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গুলো কোথায় যে গেছে কে জানে! কিন্ত তাতে সেই লুপ্ত পুস্তকগুলির গ্রস্থজীবন ব্যর্থ হয় নি। তার! 
ক্রীত হয়েছে, সাহিত্যকে সুপ্রচারিত হতে সাহায্য করেছে, এমনকি হয়তো সাহিত্যিককে যৎকিকি 

»লভ্যাংশ প্রদান দ্বারা অন্ুপ্রেরিতও করেছে । বই-জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর সার্থকতা একটি মাত্র আছে-__ 

বিদগ্ধজনের ছারা পুঠিত হওয়া ও তদের মনে উপভোগ ও তৃপ্তি জোগানো। সেটা অধিকাংশ 
সাহিত্যিকই অপর সাহিত্যিকগণের মধ্যে ্রস্থবিতরণ দ্বারাই সমাধা করেন; তার জন্য ক্রেতার মুখাপেক্ষী 
হয়ে, দৈবের দয়ার উপর নির্ভর করে, কবে কোন্ সাহিত্যরসিকের হাতে তাদের এই বই গিয়ে পৌঁছবে তার 
জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে খুব কম সাহিত্যিকই সম্মত হবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যবসিকের 
সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো! সাহিত্যিকের মনে কোনো। মোহ নেই ; কোনো! প্রকাশকের যদি খাকে তবে বুঝতে 

হবে যে তিনি অল্পদিন এ-ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছেন, এবং আর খুব অল্পদিনই মাত্র এব্যবশায়ে লিপ্ত 

থাকবেন। তার ব্যবসায়ে গণেশ ওলটাতে বেশি দেরি নেই। 
উপহারযোগাতাই যে গ্রন্থজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অর্থাৎ যে বই উপহার হিসেধে যত 

ভালো, সে বই যে তত বেশি সমাদৃত, একথা যে কোনো! গ্রন্থকার প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা স্বীকার 
করবেন । একারণে অনেক বুদ্ধিমান প্রকাশক এমন বই বার করতেই বেশি উৎসাহী, পাঠযোগ্যতা 

থাকুক বা নাই থাকুক উপহার. হিসেবে যা নিখুত। পঁচিশ-ত্রিখ বছর আগে যেপব বই সর্বাধিক বিক্রীত হত, 
তা হয় নববিবাহিতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ সংকলন, নতুব! রঙিন মলাটসম্পন্ন চিত্রেধপান্তরিত কোনে! 

বিখ্যাত লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। সেসব চিত্র যে চিত্র-হিসাবে ক্ষণমাত্র দর্শনযোগ্য ছিল, তা নয়; 

আর খ্যাতনামা এসব বইয়ের ষেটা প্রকৃত আকর্ষণ সেই রচনাই ছিল সেখানে অন্ধুপস্থিত। তবু সেই- 
সব অপেক্ষাকৃত চড়াদ্দামের বই হাজারে হাজারে বিক্তি হত। সংস্করণের পর সংস্করণ উঠে যেত। অথচ সে- 
সব বইয়ের পাঠযোগ্যত। ছিল না কণামাত্র। অতএব ধার! মনে করেন যে-বই যত উপভোগ্য, সে-বই 

তত বেশি বিক্রি হওয়। সম্ভব ও স্বাভাবিক। তীর! জানেন না! যে পড়বার জন্ত বাংল! বই কেন। 

বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি নয়। সন্ধান করলে এর ব্যতিক্রম হয়তো পাওয়া! যাবে, কিন্তু সাধারণত 

কেবল মাত্র পড়বার জন্যই পয়সা খরচ করে বই কিনতে হলে ইংরেজি বই কেনাই সদ্যয়, এটাই আমাদের 
দেশের প্রচলিত বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্ত, বিবেচন। 

করুন, তাহলে বাঙালি গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাচে কি করে? আর আমাদের বিরাট সাহিত্যসম্পদ 

সম্বন্ধে বক্তৃতার ও প্রবন্ধের উপাদ্রানই বা জোটে কোথায়? 

সকলেই জানেন, কাব্যগ্রন্থ সাধারণত বিক্রি হয় না। গল্প উপন্াসের মিঠা স্বাদটুকু পাবার 

জন্য যদিও বা যত্সামান্ত চাদ দিয়ে পাড়ার পাঠাগারের গ্রাহক হওয়া চলে, কিন্তু কাব্যপাঠের জন্য বাজে 

খরচা? নব নৈব চ। কিন্তু ভেবে দেখুন বাংলায় ক্রেতাম্হলে যে-ক"ট কাব্যগ্রন্থের অত্যধিক সমাদর 

সেসকল কাব্যগ্রন্থ বিচিত্র মলাট ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রশোভিত, এক কথায় উপহারযোগ্যতাৰ মাপকাগিতে 

প্রথমঞ্রণীতে প্রথম। উপন্তাসের চেয়েও সেসব বইয়ের বেশি চাহিদা বিশেষত বিবাহের মাপ 

কণ্টাতে। তার কারণ, লোকের ধারণ। থে বিবাহের অব্যবহিত পরে নবদম্পতি মুখোমুখি বসে কাব্য পাঠ 

করতে খুবই উতনুক। যর্দিও হয়তো! কোনে লোকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। দ্বারা এ বিশ্বাস সমসিত, 

নয়, তবু এবিশ্বাস লোকের ভাঙে না। যেমন কিনা, বাংলাদেশের শ্রেষ্ট কবি স্ব যদিও স্প্ই বলে 
[ক 
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গেছেন “কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমনি নয় গোঁ, তবু লোকের বিশ্বাস কবির! সর্বদাই ঢুলু ঢুলু চোখে 

টাদের "পানে চক্ষু তুলে বসে আছেন, কত চালে কত কাকর এসব খবর রাখ! ক্টাদের পক্ষে নিশ্রয়োজন। 
এ-কারণে পাঠের অযোগ্য কিন্তু বেশে-ভূষায় চকোলেটের বাকৃপ, বিবাহের অলংকার, অথবা তজ্জাতীয় চমক-, 

লাগানো বেশে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থ ষে ক্ষেত্রে উপন্তাসের চেয়েও বেশি আদৃত, সেখানে 'সত্যিকারের কাব্যগ্রন্থ 
__লিখছে সবাই কিনছে নাকো কিন্তু কে'ই 
কাটছে বটে পোকায় কিন্ত আলমারী কি সিন্ধুকেই । 

ংলাদেশে এ রীতির এখনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে-কোনো 

জিনিসেরই অন্তনিহিত তথ্য বা তত্বকথার মর্মোদ্ঘাটন করবার মতো! অবসর ও প্রবৃত্তি এ-যুগে লোকের 

নেই বললেই হয়। অতএব চাই জমকালো মলাট, চকমকে মলাট, নয়নহরণ মলাট-_ যার আকর্ষণটা ক্রেতা 

সহজেই হ্ৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং উপহৃত বলে গ্রহীতারও হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। বর্তমান কালের 

মলাটমুখী মনোবৃত্তির ধার! নিন্দে করেন, তারা যুগধর্মেরই নিন্দা করেন। যুগনায়কগণের বিবেচনায় 
তার! প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হওয়! বিচিত্র নয়। 

মলাটেরও প্রগতি লক্ষ্য করুন। কাগজের মলাট, রঙিন কাপড়ের মলাট, তদুপরি রঙিন 

হরফে নাম লেখা; চিত্রশোভিত মলাট, তুলোর প্যাডের মলাট-- যে বই ঘুমিয়ে পড়বার আগে বালিশের 
তলায় না রেখে উপরে রাখলেও অঙ্গবিধে নেই; বনুবর্ণ মলাট, জরি ন্বর্ণ ও বৌপ্যথচিত মলাট এবং, 

প্রগতি বজায় থাকলে কোনো নুচতুর অগ্রগণ্য প্রকাশকের দ্বারা অদূরভবিষ্যতে হীরকখচিত মলাট 
ংবলিত গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করাঁও অসম্ভব মনে করবার হেতু নেই। প্রাচীন কালের কাষ্ঠথণ্ডে আবুত 

পুথির থেকে আমরা আজ কত অগ্রসর হয়েছি ভাবলে বিন্ময় ও গৌরব বোধ হয়। এবং যদি এই গতির 
ইতিহাস অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই উন্নতি এসেছে ধাপে ধাপে। যখনই কোনে। 

উদ্ভাবন গ্রতিভাসম্পন্ন প্রকাশক কোনে নতুন ধরনের মলাট আমদানি করেছেন, তৎক্ষণাৎ যাবতীয় পুস্তক 
সেই নতুন ফ্যাশানের মলাট অঙ্গে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। যে কোনো এক সময়ে যুগপৎ প্রকাশিত 
সকল বাংলা পুস্তকই রূপসঙ্জায় গড্ডল প্রবাহের মতো] একই পথের যাত্রী। যুথভ্রষ্ট হলেই বইটি হারিয়ে 
যাবার সম্ভাবন! একথ। সাহিত্যষশংপ্রার্থীর মতে প্রকাশকেরও সম্ভবত অজানা নেই। 

আজ আমরা বহু উদ্ভাবন ও অসংখ্য অন্নুকরণের ছুর্গম ও সময়সাপেক্ষ পথ অতিক্রম করে মলাট- 

জগতে যুগান্তর আনতে সমর্থ হয়েছি । এ কি কম আত্মপ্রসাদ, কম তৃপ্তির কথ? আজ যে বাংল! উপন্যাস 

পাঁচ শ'র স্থলে এগারো শ” ছাপতে হয়, এরূপ মলাট প্রগতি ভিন্ন কি কোনো! দিন তা সম্ভব হত? 

তথাপি কোনো কোনো গ্রন্থপাঠক, ধারের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থের ক্রেত। নন, এইরূপ অভিমত 

প্রকাশ করেন যে আধুনিক প্রকাশকদের মধ্যে মলাটসজ্জার অভিনবত্ব ও বর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে ঘে প্রাণাস্তিক 
প্রতিযোগিত। দেখ! ঘায় এটা পাগলামি ছাড়! আর কিছুই নয়। তাদের মতে বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে 

পঠিত হওয়া, সেই পাঠ্যাংশরূপী উপভোগ্য শাসের বদলে অবান্তর খোসাটার উপর বন্ুব্যয়লাপেক্ষ রং 

চড়িয়ে সং সাজানোর কোনো মানে হয় না। বলা বাহুল্য এদের এ-যুক্তি একেবারেই অচল। বইয়ের 

যার! সবচেয়ে বেশি দাম দেয় তার! দেখবার মতো, দোখবার মতে। জিনিসেরই পক্ষপাতী । যারা সবচেয়ে 

“কম দাম দেয় তাদের মতে চললে গ্রস্থকার ও প্রকাশক বাচে কী করে? 



প্রস্নকুমার ঠাকুর 
গত সংখ্যার অনুবৃত্তি 

জ্ীযোগেশচক্দ্র বাগল 

ব্যবহারাজীবের কার্য ও বাংল। আইনপুস্তক প্রণয়ন 

কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্য করিবার পর প্রসন্নকুমারকে ব্যাবসা-কার্ধে লিপ্ত দেখিতে পাই। 
শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে তাহাকে বল! হইয়াছে “4 21:017912 8100. 27011061” | প্রসন্নকুমার 

ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারাজীব হইলেন । কিন্তু শেষজীবন পযন্ত ব্যাবপা-কার্ধও চালাইয়া- 

ছিলেন। আইন বিষয়ে পাণ্তিত্য এবং মোকদ্দম। পরিচালনায় দক্ষতার নিমিত্ত তিনি জনসমাজে বিশেষ 

পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৪৪ সনের প্রথম দ্রকে তিনি এই আদালতে সরকারী উকীলের পদে 

নিয়োজিত হইলেন । ১৮৪৪ সনের ২১এ মার্চ তারিখে “সম চার চন্ড্রিকা লেখেন-- 

“শ্রীযৃক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে কোম্পানী বাহাদুরের উকীলী করে 
নিধুক্ত হইয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ হইবেক ঠাকুর বাবুর এ পদ প্রার্থনা সময়ে আমরা তাহার বুদ্ধি বিদ্যা 
কর্ণ্যক্ষমত] ইত্যার্দি যে সকল ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহ! এক্ষণে সফল হইল যোগ্য পাত্রে যোগ্যাছছযোগ্য 

প্র সমপিত হইলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মে অধুনা সদর আদালতে উক্ত বাবু স্বযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া 

স্বীয় নির্ববাহ্ কার্ধ্য স্ুসম্পন্ন দ্বারা কোম্পানীর কর্ধকর্তীরদিগকে অবশ্যই স্থখী কবিবেন। পরস্ত কখিতব্য 

এই যে এ পদ তাহার বিগ্যাবুদ্ধির উপযুক্ত হইয়াছে আমরা এমত জ্ঞান করি না যেহেতু তিনি বিচারোপযুক্ত 

কর্মে স্বয়ং পারদ তবে লভ্যাংশ যাহা থাকুক। অপর সংবাদপত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল গবর্ণর উক্ত 

বাবুকে রায় বাহাছুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন ইহাতে যদিও তাহার অন্করূপ পদ না হউক কিন্তু এ উপাধি 

দ্বার! তাহার সম্মানবৃদ্ধি সকলেই কহিবেন কেনন এ পদস্থ পূর্বতন ব্যক্তিরা তাদৃশ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই 

কিন্তু ঠাকুর বাবু সেই পদ প্রতিপ্রার্থী হওয়াতে তৎপদ ও যোগ্যোপাধি প্রদত্ত হইয়াছে অতএব আমর! 

কৌন্সেলের স্ুবিবেচনার সাধুবাদ করিলাম ।” 

প্রসন্নকুমাব খাস আগীলের মামলাতেও উকীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছিলেন। 

সংবাদ প্রভাকরে (১২ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশ-- 

“পৌষ [১২৫৪] -- সদর আদালতের জজেরা খাস আগীল ঘটিত মোকদ্দমমায় উকীল বাবু 

প্রসন্নকুমীর ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, আজিজ গোলাম সবদার এবং রমীপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্টরূপে গণ্য 

করিয়াছেন ।-**” 

সরকারী উকীলের পদ হইতে প্রসন্নকুমার ১৮৫০ সনের আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন । তাহার 

স্থলে বমাপ্রসাদ বায় এই পদে নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার ওকালতী দ্বারা প্রচুর অর্থার্জন করিয়াছিলেন । 

আমর! পূর্বেই জানিয়াছি যে, এইভাবে অজিত অর্থের দ্বারা তাহীর সম্পূর্ণ খণ শোধ হইয়াও প্রচুর অর্থ ৰ 

উদ্বত্ত থাকে এবং তাহার দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। 



২৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

প্রসন্নকুমার মামলা-মোকদ'মা লইয়াই শুধু ব্যস্ত থাকিতেন না, প্রামীন হিন্দু আইন এবং 
তৎকালীন প্রয়োজনীয় আইনগুলির ব্যাখ্যা প্রকাশে নিজেকে লিপ্ত করিম়্াছিক্বেন। তিনি সংস্কৃত 

পণ্ডিতের দ্বারাও হিন্দু আইনের বহু পুস্তক সংকলন করাইয়1 প্রকাশিত করেন। তাহার হিন্দ আইন 
সংক্রান্ত গৌড়ীয় দায়াবলীর সমালোচনা ১৮৪৩ সনের ২৫এ ডিসেম্বরের “সগ্জাচার চন্দ্রিকা' পাইতেছি। 
চক্দ্রিকা লেখেন-_ 

“গৌড়ীয় দায়াবলী। সম্প্রতি ভব! বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বহুতর বিজ্ঞ স্থৃতি-পণ্ডিত কর্তৃক 

সমালোচিত গৌড়ীয় দায়াবলী নামক অপূর্ব এক সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন সেই অমূল্য পদার্থ বিনামূল্যে 
আত্মীয়-স্বজন সঙ্জনগণে প্রদত্ত হইতেছে আমরা এক প্রস্থ প্রাপ্ত হইয়া! বিপুলানন্দ পুরঃসর অবলোকন 

করিলাম দৃষ্ট হইল তাহা অতি চমত্কৃত ও সর্ধবজনাদরণীয় হইয়াছে ঠাকুর বাবু তাহাতে বিবিধ প্রকার 
বিদ্যাবুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তীহীর পাণ্ডিত্য নৈপুণ্য ক্ষমতা প্রতি সাধুবাদ পূর্বক আমর! 

সাধারণের গৌরবার্থ তন্ন্ম কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি পাঠক প্রণিধান করুন|.” 
প্রনন্নকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব “বাদী বিবাদভঞ্জন” প্রণয়ন করেন (১৭৮৪ শক, 

৯ই চৈত্র ১৮৬৩, ২১এ মার্ট)। তাহার নিজন্ব “বিবাদ চিন্তামণি”, “ব্যবস্থাপত্র” ও অন্তান্ত ইংরেজী-বাংলা 

আইন পুস্তক সম্বন্ধে ভাঃ রাজেন্্রলাল মিত্র বলেন-__ 
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প্রসন্নকুমার বহু সংস্কৃত শান্তগ্রন্থও পণ্ডিতদের দ্বার প্রকাশিত করান। রাজেন্রলাল আরও 

বলিয়াছেন যে, প্রসন্নকুমার বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। দুর-দুরান্ত হইতে বহু লোক তাহার নিকট আইনঘটিত 
জটিল প্রশ্ন এবং মামলা-মোকদ্ম] সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু 
(১৯এ ডিসেম্বর, ১৮৫৪) হইলে মৃহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খণপরিশোধ লইয়! বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। 

পাওনা অনাদায় হেতু পাওনাদারেরা তাহার বিরুদ্ধে মোকদদমা করে এবং অনেকে ভিক্রী পায়। কেহ কেই 

তাহাকে কারাগৃহে প্রেরণেও উদ্যত হইল। এই সময় পিতৃব্য প্রসন্নকুমীর তাহার সহায় হইলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_- 

“তিনি [প্রপন্নকুমার] আমাকে বলিলেন যে, “দেখ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, 

তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাঁকা আমার নিকট জম! দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা শোধ 

করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমীকে উৎপাত করিতে পারিবে না।, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার 

এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনাফাই তাহাকে দিতে লাগিলাম, এবং 
তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে আমি 

প্রায়ই প্রতিদিন প্রীতে যাইতাম 1৮২ 
পাপা পাপিপপীপসপসিকী শে সাপ পিন পি এএ০প৯৯ পম ৮৮ পিক 
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২ মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ* ২১, 



চতুর্থ সংখ্য! প্রসন্নকুমার ঠাকুর রঃ ২৪৩ 

জমিদারষ্মাজ ব। ভূম্যধিকারী সভ। 

প্রসন্নকুমারের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলিতে বলিতে আমরা তাহার জীবনের মধ্যাঙ্ছে 

আসিয়া পৌছিয়াছি! এখনও রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহার যোগাঘোগের বিষন্ন বলা একরকম কিছুই 
হয় নাই। সংবাদপত্রের" স্বাধীনতা হরণ, সহমরগ নিবারণ আইন, ভারতবর্ষে ইউবোপীয়দের স্থায়ী 

বসবাস সম্পকিত আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপারে রাজা রামমোহনের সঙ্গে গ্রসন্নক্ুমারের একযোগে কার্ধ 

করার কথা আগে বল! হইয়াছে । ১৮২৯ সন হইতে সরকার নিষ্ষর জমি বাজেয়াপ্ত কৰিতে মনস্থ করেন। 

পরবর্তী দশকের মধ্যভাগ হইতে এই উদ্দেশ্টে কার্ধ সুরু হয়। ব্দভাষা গ্রকাশিকা সভা"য় বাঙালী 

প্রধানেরা এই বিষয়ের বিরুদ্ধে আলোচনা ও আন্দোলন করিতে থাঁকেন। এইসব আলোচনা! ও আন্দোলন 

ক্রমে দান] বাখিয়া উঠে এবং তৎকালীন নেতাদের লইয়া ১৮৩৭ সনের শেষে একটি সোসাইটি বা সমাজ 
গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলে। এ বৎসর ১ই নবেম্বর হিন্দু লেজ গৃহে এই উদ্দেশ্ঠে একটি প্রকাশ্য 
সভা হইল। এই সভায় ভাবী সোসাইটির "পাগুলেখ্য ও বিধিঘকল নিবদ্ধ করণার্থ একটি অস্থায়ী কমিটি 
গঠিত হয়। প্রসন্নকুমার ইতিমধ্যেই নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। এই অস্থায়ী কমিটিতে তিনিও গৃহীত হইলেন। ইহার অন্ত তিন জন সভা ছিলেন 
রাধাকান্ত দেব, রাঁমকমল সেন, এবং তারিণীচরণ মিত্র। উক্ত প্রকাশ্য সভায় ভাবী সমাজের মূল উদ্দেশ্য 

নির্ণয় সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, “এই সমাজ জাতি কি দেশ কি ধর্ম কিছু বিভেদ না করিয়। 

সর্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহিভূর্ত কেহই থাকিবেন ন1৮।৩ 

জমিদার সমাজের মূল উদ্দেপ্ত হইল এই, যদিও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই ইহার কার্ধে যোগ 
দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিয়মাবলী গঠনের পর ১৮৩৮ সনের ২১এ মার্চ হিন্দু কলেজ গৃহে 

পুনরায় একটি সাধারণ সভা হইল। বাধাকান্ত দেব ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় জমিদার 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইহাব সম্পাদক হইলেন প্রসম্নকুমার ঠাকুর ও উইলিয়ম কব, হাবি। কার্ধ 

নির্বাহক সভায় ছিলেন থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাঁজা 

রাজনারায়ণ বায়, রাজা কালীরুষ্ণ, আশুতোষ দেব, রামরত্ব রায়, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, রাজা 

রাধাকান্ত দেব। এখানে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে । ১৮৩৩ সনের সনন্দে এদেশে 

ইউবোপীয়দের স্থায়ী বসতি স্থাপনের বাঁধা বিদুরিত হওয়ায় অনেকে এখানে জমিদারী ক্রয় করিয়া 

ভূমিতে স্বত্ববান হইয়াছিলেন সুতরাং জমিদার সমীজে তীহারাঁও যোগদান করিলেন। জমিদার সমাজ 

নিষ্ষর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করায় সাধারণ প্রজাই উপক্কৃত হইল সবচেয়ে 

বেশী। আন্দোলনের ফলে একই গ্রামে অনধিক পঞ্চাশ বিঘা জমি নিষ্ষর রাখিতে সরকার সম্মত হন। 

এই কার্ধট ব্যতিরেকে জমিদার সভা & সময়কার বাষ্তীয় বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করিতে 

থাকেন। সরকার তৎকালীন জমিদার সমাজকেও বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসের অনুরূপ মধীদা দান 

করিলেন। কোনো সরকারী আইন বা বিধি সম্বন্ধে ইহার মতামত আহ্বান করা হইত। প্রসন্নকুমার 

এই সমাজের জন্য নিজের শক্তি সময় ব্যয় করিতে মোটেই কুষ্টিত হইতেন না। নিষ্ষর জমি বাজেয়াপ্ত 
একধাপ িশিউিও 

৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, হম্প থণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃ, ৪০৫-৮) জমিারসমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য 

প্রদত্ত হইয়াছে। 



২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপুম বর্ষ 

করার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার এবং ইহার ফলে জনসাধারণের স্বার্থ যে বিশেষ ভাবে বক্ষিত 
হইয়াছে তাহার মূলে প্রসন্নকুমারের কৃতিত্ব বিশেষ স্মরণীয় । প্রসন্নকুমারের মৃতু পরু অনুষ্ঠিত শোঁক- 

সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়' বলেন, 
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ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন বা ভারতববীয় সভা 

জমিদার সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চতুর্দশ বৎসর পরে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন বা ভারতবর্ধীয় 
সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ, বিশেষত বেসরকারী ইংরেজ, এবং ভারতবাসীর 

মনোভাবে বিশেষ পরিবত'ন ঘটে । শ্বেতার্গ পাত্রী-সম্প্রদ্ধায়, বণিকসমাজ প্রভৃতি শাসক শ্রেণীর এতই 
আপন হইয়া পড়িল যে, তাহাবাঁও ভারতবাসীকে পরাধীন শাসিত বলিয়! গণ্য করিতে লাগিল, নিজেদের 

স্বার্থকে ভারতবাসীদের স্বার্থ হইতে আলাদ1 করিয়! দেখিতে আরম্ভ করিল । যেসকল আইন বিধিবদ্ধ 

হইতেছিল তাহাতে এদেশীয়দের স্বার্থহাঁনি ঘটিতেছিল ৷ এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতব্ষীয় সভার আবির্ভাব । 

হ্থতরাং ইহাতে এদেশবাসী ইংরেজ সভ্য একজনও ছিলেন না, এটি পুরাঁপুরিই ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান 

হইল। ইহার পূর্বে, নব্য বঙ্গের মুখপাত্রগণ কর্তৃক ১৮৪৩ সনের ২০এ এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়। সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু জমিদার সমাজের মত ইহাঁও ক্রমে নিক্রিয় হইয়া উঠে। 

সাময়িক এবং জাতীয় প্রয়োজনে উদ্ুদ্ধ হইয়া এতছুভয়ের নেতৃবৃন্দ জাতিবর্ণধর্ম নিবিশেষে এই সভা 
গঠনের আয়োজন করিতে শুরু করিয়া! দিলেন । 

ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠার দেড় মাস পূর্বে কলিকাতায় “801281 4১5৪০০19০0৮ বা 
“দ্বেশহিতাী সভ1” গঠিত হইতে দেখি । “বেঙ্গল হরকরা” ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে “]1২৪%1%] ০৫ 

[21001019915 5০9০$০6৮৮ শিরোনামে এই সভা প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রদান করেন। ১৪ই 

সেপ্টেম্বর পাইকপাড়। রাজবাটীতে ইহ! স্থাপিত হয় এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদকের পদ 

গ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমীর ঠাকুর ইহার কর্মকতুপিভায় শুধু নহে, ইহার প্রতিষ্ঠাকল্েও প্রধান উদ্যোগী 

ছিলেন। পূর্ব পূর্ব সভার মতো এ প্রতিষ্ঠানটি যে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বে উঠিয়! যাইবে না, বরং স্থায়ী 
হওয়ার সম্ভীবনাই বেশী তাহার উল্লেখ করিয়া 'হরকরা” লেখেন-_ 
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চতুর্থ সংখ্য। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৪৫ 

অর্থাৎ প্রন্্নকুমার ঠাকুর এবং দেস্বন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লোক এমন কোন কাজে হাত দিবেন 
ন। যাহাতে তাহারা! সিদ্িলাভের আশা না রাখেন । 

এই দেশহিতার্থী সভা হইতেই ভারতবর্ষীয় সভার জন্ম । কারণ ইহার উদ্যোক্তাগণই দেড় 
মাস পরে ১৮৫১, সম্থনর ২৯এ অক্টোবর একটি সভায় সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন বা 

ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপন করিলেন । এ দিনের সভাতেই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী স্থ্রীরুত 
ও প্রস্ত'বাকারে গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে উদ্দেশ্য এইরূপ বধিত হইল--- 
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ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারের ভিতরে শাসনকাধ ন্তায়সংগতভাবে উতৎঞ্ষ করাইয়া ব্রিটেন এবং 
ভারতবর্ষের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ অটুট রাখা এবং ভারতীয় প্রঙ্গাবর্গের উন্নতি সাধনের উপায় নির্ণর কর! 
ভারতবধীয় সভার উদ্দেশ বলিয়া ধার্য হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব হইলেন এই সভার সভাপতি এবং 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক । কর্মকতৃপভা দেশের গণামান্য ব্যক্তিদের লইয়৷ গঠিত হইল। 

ভারতবর্ষীয় সভ1 প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী প্রসন্নকুমার কর্মকতৃপসিভায় সদস্তের পদ লইলেন। ভারতবর্ায় সভার 
দ্বিতীয় বাধিক সভার অধিবেশন হয় ১৮৫৪ সনের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে । এবারকার কর্মকতৃ সভায়ও 

প্রসন্নকুমার একজন সদশ্য নির্বাচিত হন। 

ভারতবষাঁয় সভ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতৃক্ত ০০? 0০101” ব1 উপনিবেশের আদর্শে 

শাসনকার্ধ নির্বাহার্থ একটি নিখিল-ভার্তীমঘন আইন-সভা গঠনের প্রস্তাব কবেন। এই সভায় আঠারো 

জন সদস্তের মধ্যে বারো! জন থাকিবেন ভারতীয় । ১৮৫৩ সনে কোম্পানির সনন্দ প্রাপ্তির প্রাক্কালে 

ভারতবষাঁয় সভা উক্ত প্রস্তাব এবং শাসন বিষয়ক অন্তান্ত বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া একখানি 

স্মারকলিপি পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন। সভা কতৃকি প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয় গ্রাহ্থ হইলেও 

বড়লাটের আইন-সভায় ভারতীয় গ্রহণের প্রস্তাবে ব্রিটিশ কতৃপিক্ষ সম্মত হন নাই। এই আইন-সভার 

সঙ্গে প্রসন্নকুমার অন্য ভাবে যুক্ত হন। 

প্রসন্নকুমার ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে বরাবর সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। ১৮৬৭ সনে 

১৯এ এপ্রিল তিনি ইহার সহকারী সভাপতি হইলেন। কিন্তু এই বৎসরের ভারতবাঁয় সভার 

সভাপতি বাজ। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইলে প্রসন্নকুমার তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল 

পর্যস্ত ( মাত্র দেড় বৎসর কাল) এই পন্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবধি ভারতবর্ষীয় সভার বিভিন্ন 
কার্ধে প্রসন্নকুমার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। এই সভার বতমান স্থায়ী আবাস মুখ্যতঃ 

চর 

শী দিদি পিক পতপ৯০ পাপী পাশাপাশি পপ পিপিলাল পিপীাপাশপগপান 
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২৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 

প্রদন্নকুমীরেরই একান্তিক চেষ্টার ফল।» তিনি ইহা ক্রয়ের জন্য নিজে দশ হাজার টাকা সভাকে 
দান করেন। 

আইন-সভা বা ব্যবস্থ-পরিষদ 

আইন-সভ| ব! ব্যবস্থা-পরিষদ বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষে তাহার স্বচন! হয় ১৮৫৪ সনে। 

বারে! জন সদস্ত লইয়া! এই সভ| গঠিত হইল। এই সদস্তদের মধ্যে ভারতীয় একজনও ছিলেন না, 
বলিয়াছি। তবে আইন-প্রণয়নকালে ইউরোপীয় সদন্তগণকে দেশীয় আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি 

বুঝাইয়া দিবার জঙ্য ভারত সরকার একজন সহকারীর পদ স্ষ্টি করেন। এই পদের নাম দেওয়া হয় 

ক্লার্ক আাসিস্ট্যাপ্ট। প্রপন্নকুমার ঠাকুর এই ক্লার্ক আযাসিস্ট্যাপ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহার এই 

নিয়োগের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া “সম্বাদ ভাঞ্কর”? ২৪এ জুন, ১৮৫৪ তারিখে লেখেন-_- 

“ভারতবর্ষায় লেজিমলেটিভ অর্থাৎ ব্যবস্থাপক নমাজ নিয়মিত মতে বিশেষ দক্ষতা পূর্বক 
ব্যবস্থা স্বজন করিবেন সম্প্রতি তাহার সর্ধানুষ্ঠান হইয়াছে তদ্দলে নিতান্তদক্ষা বিধিজ্ঞ বহুদর্শী মহাশয়ের! 
লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাবদিগের কাধ্য ধাধ্য করণার্থ তন্রপ স্থযোগ্য সম্পাদকও নিয়োজিত করিয়াছেন। 

অল্প দিন গত হইল স্থপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ একটিং মাষ্টার শ্রীধৃত মরগেণ সাহেব তৎ্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন 

তদন্তে প্রচার হইয়াছে যে আমারধিগের মিত্রবর বিধিদশী শ্রীধৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়কে 
তৎ সহকারিত। পদ গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ জানাইবার পর তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, 

ইংলিশম্যান সম্পাদক মৃহাশক্ব এবিষয়ে অতি ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত উক্তি উক্ত করিয়াছেন এবং সকলেই এক্য- 
বাক্য অবলঘ্ধনে কহিবেন যে উক্ত বাবু এতন্রাজযোর প্রজাবর্গের অবস্থা ও আচার ব্যবহারাদি যেমন বিজ্ঞাত 

ও কোন্ ব্যবস্থা সংশোধন ও কোন্ প্রকরণে নবীন নিয়ম সংস্থাপন হইলে রাজ্যের ছুঃখ মোচন 

হইতে পারে এবং কখন্ কোন্ বিষয়ের প্রয়োজন হওন সম্ভব ইত্যাদি প্রকরণে যে প্রকার সন্মন্্রণ করিতে 

পারিবেন তাহা অপর কর্তৃক সম্ভবিবে না একারণ তিনি উল্লেখিত ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ হইলেই উচিত 

হইত কিন্তু ভারতবধ্ধার গবর্ণমেন্ট তৎপদ প্রদানে ক্ষমতাপন্ন নহেন একারণ যদিচ শ্রীযুত বাবু এক্ষণে 
ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ লইতে পারিলেন ন] তথাপি তৎসম্পাদকীয় কর্মে নিজ বিছ্য। বুদ্ধি প্রকাশ 

করিয়া পরিণামে বিলাতীয় প্রধানগণের নিকট পুরস্কৃত হইবেন সন্দেহ নাই": 
১৮৬১ সনের আইন বলে নৃতন আইন-সভা। গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রসন্নকুমার এই পদে 

কার্য করিয়াছিলেন। এই কয় বব্সরের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে । ১৮৫৭-৫৮ সনে 
সিপাহী বিদ্রোহের দরুন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা! ইউক, 

[বপ্রোহ দমন হইলে একপ ব্যাপারের যাহাতে পুন্রাবৃত্তি না হয় সরকার সে বিষয়ে সবিশেষ তৎ্পর 

হইলেন। আইন-সভায় কোনও ভারতীয় সদন্ত না থাকায় ভারতবাসীদের মনোভাব অবগত হওয়| 

সরকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কতৃ পক্ষের অজ্ঞত1 তাহার একটি প্রমাণ । ভারতীয় 

আইন-পভায় ভারতীয় সদস্য গৃহীত হইলে সিপাহীবিস্রোহ আদৌ সম্ভব হইত না -- সার সৈয়দ আহমেদ 
এন্প অভিমতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ সনে বিধিবদ্ধ ইগ্ডিয়ান কৌন্সিল্স্ আ্যাক্ট” দ্বারা যে নৃতন 
০ স্ব 
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চতুর্থ সংখ্য। প্রসনকুমার ঠাকুর ২৪৭ 

আইন-সভ গঠিত হইল তাহাতে সর্বপ্রথম ভারতীয় সন্ত গ্রহণ কর! হয়। এই .আইন-সভায় প্রথম 
বারে কিন্তু একজনও বাঙালী সদস্ত লওয়া হয় নাই। ১৮৬২ সনের প্রথমে বঙ্গীয় আইন-দভা গঠিত 
হইলে তাহাতে চারি, জন বাঙালী সদস্য গৃহীত হইয়াছিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রসন্নকুমার 
ছিলেন একজন। ইছার শরে ভারতীয় আইন্-সভায় প্রসন্নকূম'র সদস্য মনোনীত হন। তিনিই 
বড়লাটের আইন-সভার প্রথম বাঙালী সদস্য । ১৮৬৮ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি আইন-সভাতন সবস্ 
ছিলেন। প্রসন্নকুমার সরকারের নিকট হইতে ১৮৬৬ সনে সি. এস্. আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় 

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রসন্নকুমারের যোগাযোগের কথা! ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সহিত প্রসন্নকুমারের সংযোগ ঘটে। ১৮৪৫ সনে 

কলিকাতায় লগ্ন বিশ্ববিদ্ভালিয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, স্থানীয় কতৃপক্ষও 

ইহাঁর পূর্ণ সমর্থন করেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্স তখন ইহাতে রাজী হন নাই। অবশেষে 

১৮৫৪ সনের ১৯এ জুলাই বিলাত হইতে যে শিক্ষাবিষয়ক ডেস্প্যাচ বা নির্দেশপত্র ভারত সরকারের 

নিকট প্রেবিত হয় তাহাতে অন্যান্ত গ্রদেশের মৃত কলিকাতীায়ও একটি বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের আদেশ 

প্রদত্ত হইল । এই আদেশবলে লগ্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আদর্শে স্থানীয় প্রয়ৌজনান্ুবপ নিয়মাবলী রচিত 

হইবার পর সরকার ১৮৫৭ সনের ২৪এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই 
আইনের মধ্যেই সেনেট সভার সভ্যদের নাম সন্গিবেশিত কর! হয়। প্রসন্নকুমার এই সভ্যদের মধ্যে 

একজন মনোনীত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্ঠালয় সংক্রান্ত 

বিভিন্ন ব্যাপাবেও তিনি যুক্ত হইয়া! পড়েন, বলাই বাহুল্য । 
একটি বিষয়ের জন্য প্রসন্নকুমীরের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হইয়া আছে। 

প্রসন্নকৃমীর ব্যবহারশাস্ত্ে স্থুপপ্ডিত। জাতির গৌরব ফিরাইয়া আনার পক্ষে ব্যবহারশীস্ত্রের চর্চ অত্যাবশ্তক -- 

একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন । ১৮৬২ সনের ১*ই অক্টোবর তিনি একখানি উিইল" বা! 

চরম স্বেচ্ছাপত্র করিয়া যান। এই উইলের বিষয় একটু পরেই বলিতেছি। উইল দ্বার! প্রসন্নকুমার 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের হস্তে "18015 149৬ [:069380:” বা ঠাকুর আইন অধ্যাপকপদ স্থষ্টির জন্ত মাসিক 

হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইহাতে এই সর্তণ থাকে যে, ঠাকুর আইন অধ্যাপক বাধিক 

দশ হাজার টাক1 বেতনে এক বৎসরের জন্য নিষুক্ত হইবেন । ছাত্র এবং জনসাধারণ বিনা দক্ষিণাঁয় এই 

সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারিবেন । প্রত্যেক অধ্যাপকের বক্তৃতা প্রদত্ত সম্পত্তির আয়ের অবশিষ্টাংশ 

হইতে মুদ্রিত হইবে এবং অন্যুন পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে । এইসকল ব্যয় বহন 
করিবার পরও যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহ। দ্বারা আইনের প্রামাণিক পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ করাইতে 

হইবে। আর এসকল কার্ধ পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অপিত হইল। 

তাহার মৃত্যুর পর হইতে এক বৎসরের শেষ দিকে রি কার্য আরস্ত উরি হইবে __ প্রসঙ্নকুমার 
উইলে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়-কতৃপক্ষ প্রসন্নকুমারেব দান সানন্দে গ্রহণ করিয়া এই উদ্দেশ্তে নিয়মকানুন প্রস্তত 

৯ 



২৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা ৃ সপ্তম বধ 

করিলেন, হার্ট কাউয়েল ১৮৭* সনে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ' তাহার বক্তৃতার বিষয় 

ছিল “111০ 1711200140১ 1951102 2, 1159655 02 055 159 2:0100117196616:0. ০য0105161 

6০ 77309” | বাঁডালীদের মধ্যে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক হন শ্যামাচরণ শর্ম-সরকার (১৮৭৩) | 

কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের আইন-বিভাগীয় আর একটি কার্ষের সঙ্গে প্রসন্নকুমাবের নাম বিজড়িত 

হইয়া আছে। প্রতি বৎসর জুন এবং ডিসেম্বর মাসের আইনের শেষ পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিবেন তাহাকে মাসে কুড়ি টাকা করিয়! ছয় মাসের জন্য একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। 

এই বুভিটির নাম “[1:999:01191501791119,2016 [42 90170155117” বা প্প্রসন্নকুমার ঠাকুর 

আইন বৃত্তি” । 

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিয়া রাখি। বিশ্ববিষ্ভালয়ের সেনেট হাউসের বারান্দায় 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি উপবিষ্ট মৃতি রহিয়াছে । এটি প্রসন্নকুমাবের ভ্রাতুম্পুত্র এবং উইলে, 
স্বত্বাধিকার-প্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়! বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন। বড়লাট 
লর্ড রিপন কতৃক এই যুতিটি এ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

জ্ঞানেজ্রমোহন ঠাকুর ও উইল, 

প্রসন্নকুমার-কৃত “উইল+* বা চরম শ্বেচ্ছাপত্রের একটি ধারার বিষয় এই মাত্র বলিয়াছি। 

উইলের কথা বলিতে গেলে পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরের কথাও আপিয়া পড়ে। জ্ঞানেন্্রমোহন প্রসন্ন 

কুমারের একমাত্র পুত্র (জন্ম ২৪ জানুয়ারি, ১৮২৬)। তিনিও হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র, 

কিছু দিন মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার বলিয়াও 

প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি ক্রমে পা্রী কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংম্রবে আসেন এবং ১৮৫১ 

সনের ১*ই জুলাই তাহারই দ্বারা খ্রীপ্টধর্ষে দীক্ষিত হন। ইহার বৎ্সরখানেক পরেই তিনি কৃষ্ণমোহনের 

প্রথমা কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৫১ সনে আবার ভাঁরতবাপীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া! "“লেকস 

লোসাই” অর্থাৎ ধর্মান্তরীয়দের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দান” মূলক আইন বিধিবদ্ধ হইয়া! যাঁয়। 

প্রসন্নকুমার বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিত। করিলেও এই আইনের ভীষণ বিপক্ষ হইলেন। 

পুত্র খ্ীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাহার বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্ততের বিষয় ভাবিয়া স্বভাবতই ব্যাকুল হন। 

১৮৬২ সনে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাবসা-বাঁণিজ্যে তাহার বাৎসরিক আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। 

এই আয় ক্রমশই বাড়িয়া! চলিয়াছিল। 
প্রসন্নকুমার পুত্রের বিবাহকালীন দান বা যৌতুক বাদে তাহাকে আর কিছুই দিলেন নাঁ। ১৮৬২ 

সনের ১০ই অক্টোবরের উইলে পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহনের পরিবতের্ঁ তাহার যাবতীয় সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ, 

তব্বাবধান ও পরিচালনার ভার একটি ট্রাস্ট বোর্ডের উপর অর্পণ করিলেন। ইহাতে ছিলেন -_- রমানাথ 

ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্্রযোহন ঠাকুর এবং ছুর্গীপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায়। আত্মীয় স্বজন পরিজন 

দেব-বিগ্রহ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য মাঁসহারা বা দান ব্যতিরেকে যাবতীয় সম্পত্তির রক্ষী স্বরূপ 
৭ এই উইলটি পাওয়। যাইবে +108060025 00017210 288025 5০ 00601 8০2০০192915 820 

001)69১১, 48675267 1028 72075 (1869) ০00০-১ 05 105. এবং 17/2271/ 2৫92075 (1869), 5৪০. 
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চতুর্থ সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৪৯ 

যতীন্রমোহনকেই তিনি নির্দিষ্ট করিয়া যান। প্ররুত প্রস্তাবে, ইহা দ্বারা যতীন্দ্রমোহনই উত্তরাধিকারী 
সাব্যস্ত হইলেন? 

প্রস্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন কিন্তু এই উইল স্বীকার করেন নাই। পিতার মৃতার 
অল্পকাঁল পরেই হাইকোর্টে মামলা রুজু করিলেন। তাঁইকোর্ট হইতে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পথস্ত 

মামলা গড়াইল। ১৮৭২ সনের ২০, ২২ ও ২৩এ ফেব্রুয়ারী এবং €৫€ই জুলাই শুনানী হইয়া মামলার 
চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। জজেরা এই মর্মে রায় দিলেন যে, ঘতীন্দ্রযোহন ঠাকুন্ প্রসন্নকুমীর ঠাকুরের 
সম্পরভিতে জীবনম্বত্ব পাইবেন। তাহার পরবে জ্ঞানেন্্রমোহন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইহা ভোগদখলের 
অধিকারী হইবেন। প্রসন্নকুমার উইলে যে-সমুদায় দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন জীবৎকালে 
তদন্ুষায়ী কার্য করিয়া যাইবার অধিকারী হইলেন। 

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু ব্যবহাঁরশাস্ত্রে এই মোকদ্দমাটি আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। ঠাকুর বনাম 
ঠাকুর, (?009076 %5, ?20০91) মোকদ্দম1 নামে এটি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

দান 

প্রসন্নকুমারের দান অতুলনীয় । উইলে যে সকল দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন 
অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠক তাহা! পাঠে সবিস্তারে জানিতে পারিবেন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ 

করিব। প্রসন্নকুমার ইতিপূর্ধে জনহিতে অল্পবিস্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৪ সনের 
জানুয়ারী মাসে হিন্দু-কুলললনাদের জন্য গঙ্গাতীরে একটি স্বতন্ত্র সানের ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। “সম্বাদ 
ভাক্কর” ২৮এ জান্গয়ারী এই সংবাদে লিখিলেন, “**-এ পধ্যস্ত কলিকাতার গঙ্গায় অন্য কেহ স্ত্রীলোকদিগের 

স্বতন্ত্র সান ঘাট নির্মাণ করাইতে পারেন নাই, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয্ন তাহা করাইয়! দ্রিলেন-:" 1” 

উইলে বণিত “ঠাকুর আইন অধ্যাপক" বিষয়ক দানের কথ) পূর্বেই বল! হইয়াছে । প্রসন্নকুমার 
আত্মীয়-স্বজন কাহারও জন্য অর্থের সংস্থান করিয়া যাইতে ভুলেন নাই। এসব বিষয় এখানে উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই । তিনি ব্যাবসা ও জমিদারী উভয় বিভাগের ভূত্যসমেত কমীমগ্ডলী প্রত্যেকের 

জন্যও অর্থের বরাদ্দ করিয়া ধান। উভয় বিভাগের যে সকল কমী দশ বৎসর বা ততোধিক কাল কার্ধে 

বত তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ মাসিক বেতনের প্রতি টাকায় একশত টাকা এবং যে-সব কর্মী 
পাঁচ বৎসর বা তদরর্ব এবং দশ বৎসরের নিষ্সে কার্ধে রত তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতনের প্রতিটাকায় 

পঞ্চাশ টাকা দ্রিবার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত রূপে দেয় টাকার পরিমাণ নির্ধারণ এই নিয়মে হইবে -- 

"আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পাচ বখ্দরে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত মাহিনা সমষ্টিকুত্ত করিয়া 
(০091150) তাহাতে গড়ে যে টাকা মাসিক দাড়ায় সেই টাঁকার প্রতোকটির উপর উপরোক্ত ভাবে 

একশত বা পধ্শশ টাকা হইবে ।” প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাহার মৃত্যুর পর দেয়। মূল উইলে মুলাজোড় 
শিব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পৃজার্চনার জন্য পিতা গোপীমোহন ঠাকুর প্রদত্ত অর্থ-বরাদ্দ ব্যতিরেকে 
নিজ সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি মাঁসে হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। প্রসন্নকুমার মূলাজোড়ে 

একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবমন্দির, দাতব্য 

চিকিৎসালয় এবং সংস্কৃত কলেজের জন্য ১৮৬৮ সনের ৫ই জুলাই পূর্বেকার উইলের শিবমন্দির সংক্রান্ত? 
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ংশ বাদু দিয়! নূতন করিয়া একটি উইল করিলেন। ইহাতে তিনি এই তিনটি ব্যাপারের ব্যয়নির্বাহার্থ 
জমিদারীর অংশ বিশেষ এবং গবর্ণমেন্টের কাগজ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। সংস্কৃত কলেজ গৃহ নির্মাণের 

জন্য পয়নত্রিশ হাজার টাকা ইহাতে আলাদ! করিয়া রাখা হয়। যতীন্্রমোহন এবং সৌবীন্্রমোহন ঠাকুরের 

উপর স্বতন্ত্রভাবে এই তিনটি পরিচালনার ভার অপিত হইল । 

ইহা ছাড়া প্রসন্নকুমারের উল্লেখযোগ্য দান -_- ডিছ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি এবং নেটিভ 

হাসপাতাল প্রত্যেকটির জন্য দশ হাঁজার টাকার বরাদ্দ । প্রসন্নকুমার এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ আরম্ভ হয় ১৮৩৩ 

সন হইতে । 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 

প্রসন্নকুমীর ১৮৬৮ সনের ৩০এ আগস্ট পরলোক গমন করেন। তীহার মৃত্যুতে হিন্দু সাধারণ 

আত্মীয়বিষ্বোগের বেদন] অন্থভব করিল । ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন নিজ বাঁটাতে একটি শোকসভা 

অনুষ্ঠান করেন পরবর্তী ২৯শে অক্টোবর তারিখে । স্থপপ্তিত বাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসন্নকুমারের গুণপনার 
উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ অথচ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহা হইতে কিয়দংশ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । বক্তৃতার উপসংহারে রাজেন্দ্রলাল বলেন__ 
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রাজেন্দ্রলালের মতে প্রসন্নকুমার সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রতিনিয়ত ব্বদেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা 

করিয়া! গিয়াছেন। তাহার উপদেশ ও উদাহরণ সাধারণে গ্রাহ্ হইয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত 

তাহাদেরই একজন তাহাদের জন্য এইরূপ প্রচেষ্টায় লিপ্ত । প্রসন্নকুমার উদার এবং প্রগতিশীল ছিলেন, 

কিন্তু কোন বিষয়েই উগ্র মতবাদ পোষণ করিতেন নাঁ। তিনি মনে করিতেন __ বহিরাবরণের পরিবর্তনে 

জাতির বা সমাজের কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, এজন্য চাই তাহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন । 
বাহির হইতে চাপানো জিনিস দ্বারা এই মনোভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়, মানুষের অন্তর হইতে উদ্ভূত 
তাগিদ হইতেই এইরূপ পরিবর্তন সংঘটন সম্ভব । 

রামমোহনের আদর্শে প্রসন্নকুমার যৌবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সারাজীবন চিস্তা ও 
পা 

৮ ,5060125 01 107071016. . 1,012. 11172, 
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কর্মের মধ্য দিয়া তাহা,পরিস্ফুট কবিতে প্রয়া পাইলেন । রাজনীতিতে বেসরকারী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে একযোগে কার্ করিওল স্বদেশের সর্ববিধ __ স্থৃতবাং বাষ্্রীয উন্নতিও সম্ভব এই ধার্ণার বশবর্তী হইয় 
রামমোহন বায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর বিবিধ কর্মে অগ্রসর হন। প্রসন্নকুমারও যৌবনে তাহাদের সকল 
কর্মেই সহযোগী ছিলেন কিন্তু ক্রমে সরকারী নীতির রদবদল হওয়ায়, যে বেসবকারী শ্বেতাঙ্গ সাজ এক 
সময় ভারতবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়া সরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিজে ব্যস্ত হইয়াছিল 
তাহারাই ক্রমে ভারতবাসীর বিরোধী হইয়া উঠিল। ভারতবাসী এবং ইউরোপীয় সমাজের স্বার্থ-সংঘাতের 
ফলে জাতি-বৈরের উৎপত্তি হইল। প্রসন্নকুমারের জীবিতকালেই ইহা সংঘটিত হয় । তিনি বেসরকারী 

ইউরোপীয় সমাজের মনোভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তবে এই সময় সরকারের সঙ্গে সহযৌগিত 

ব্যতীত স্বদেশবাসীর হিতসাধন সম্ভব নগ্ন বুঝিয়া বিভিন্ন বিষয়ে নিজ বিছ্যাবৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের সাহায্য 
করিতে লাগিলেন । 

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ্ীষ্টান গাজী ব কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মাস্তবীকরণ উৎপাত অত্যধিক বাড়িয়া 
যায়। এই সমঘ্ন পাঁত্রীদের কার্ধের প্রতি সরকার কতকট1 সহাঙ্গভূতি দেখাইতেছিলেন। প্রমন্নকুমার 

ইস্থার প্রতিবাদে কিছুকালের জন্য সরকারের সঙ্গে অনহযোগিতা করিতেও পশ্চাংপদ হন নাই । একমাত্র 
পুত্রের শ্ীন্টধর্ম গ্রহণে প্রসন্নকুমীর যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পাবেন 

নাই। তত্রুত উইলই আহার প্রমাণ। প্রসন্নকুমারের জীবনে কোমলতা ও কঠোরতা, উদারতা ও 

রক্ষণশীলতার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই । 

সংশোধন ও সংযোজন 

১। গত সংখ্যা “বিশ্বভারতী”তে (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫, পৃ ১৭১) আমি লিখিয়াছিলাম যে, 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “কন্তা বালস্ুন্দবী ইংরেজ গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া বিবিধ বিগ্ায় 

পারদখিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন।” বালন্থন্দরী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্তা নহেন, পুত্রবধূ ; এবং একমাত্র 

পুত্র জ্ঞানেন্্রমৌহন ঠাকুরের প্রথমা পত্থী ।+ শ্রীযুক্তা ইন্দির1 দেবী “বালন্ুন্দরী? সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন 

তাহাতে এই ভ্রমটি সংশোধনের স্থযোগ পাইয়া তাহার প্রতি আমি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

২। প্রসন্নকুমারের প্রথমা কন্তা যে বিদুধী ছিলেন, সমসাময়িক একাধিক পুস্তক ও 

পত্রিকায় সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 47777261735 07 40196 

1767,016  770/00629 (পুরক্বার-বচনা হিসাবে প্রদত্ত ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রকাশকাল ১৮৪১ 

খীষ্টাবে) হইতে ইহার সপক্ষে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে “সম্ধাদ ভাক্ষর'ও এসম্পর্কে 

লেখেন-_ 

“আমরা এই প্রস্তাব লিখিতেং শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুবের জ্যেষ্ঠ! কন্তাকে স্মরণ করিয়া 

শোৌকাচ্ছন্ন হইলাম, এসময়ে  কন্ঠা বর্তমানা থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর স্তায় তাহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা 
এপার 

১ খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত 78778102766 01 1)671)472070)01) 7৫8076 দ্রষ্টব্য 



২৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা! ' চতুর্থ সংখ্যা 

প্রকার রচন। দেখাইয়া সাধারণকে সন্তষ্ঠ করিতে পারিতাম, যাহা হউক, গত হ্থচনায় শোক বৃদ্ধি করিয়। 

প্রয়োজন নাই. 1» রি. ২ 
৩। প্রসন্কুমার ঠাকুর কতৃক ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ সন্দ্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। কৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত পুস্তকের যে অন্ুচ্ছেদটি (পৃ. ১১৪-৫) হইতে প্রসন্নকুমার ঠাঁর্রের জযোষ্ঠ! কন্ঠার 

গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার আরস্তে আছে-_ 
[110 2,0110155101] ০6111103920 (৪2.017215 01 (06 ০9009001 01 7৮016 ০171101611 

1195 90609115166 01610 ৪1190. 0৮ 611০ 01956 19519902110 10011119915 ০1 000 10205 
00171170011165) 5৮100 0012.5109160. 1 :09.51710109019 2 0126 (11115 00 210119195 1)115966 81015 

01 1617 70055 7 800 10 217 6009] 11066156 00010 102 €১:01650. 11) 1921701 01 £1119, 

10977 7381009095 01110. 0০901301555 1591159 ০1 01611 ০12 20001. 119 1059, ০0 £6101810 

11750170061010 217 0126 20090917001 1175621200 2 16956) ৮. 10007 91010 2, 00101:56 

1090. 1922 79:90. স্111. 00191061911 91100955, 4116 10:0%15101 11101) 7391000 

[2:9501210 000]201 /8591:6 1790 17906 0 6] ০0109501 0 10195 1206-19711260 

090517661-"” ইত্যাদি | 

ইহা হইতে বুঝা যাঁয়, প্রসন্নকূমার “জেনানা"য় অর্থাৎ নিজ অন্তঃপুরে কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা 
লাভোদ্দেশ্যে ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে যুগে কোন কোন সন্ত্রান্ত পরিবারে 
এরূপ শিক্ষাব্যবস্থ! প্রচলিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানীকে হেছুয়ার পূর্বপার্খস্থ সেপ্টণাল ফিমেল 

স্কুলের মিনেন উইলমন তাহার ভবনে গিয়! পড়াইতেন। 
৪। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিবাহ হয় যশোহরের নবেন্দ্রপুর নিবাসী রামধন বক্সীর কন্ঠ উমাতারা 

দেবীর সঙ্গে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে । নিয়ের বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জানা যাইতেছে । 

শ্রীযূত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এই-_ 

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং-- 

খবর দেওয়া জাইতেছে-_যে শ্রীযুত বাবু গোপিমোহন ঠাকুরের [২৫০০০ টাক! মূল্যের ] হিরা 
বসান যে অঙ্গরী তাহার পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিবাহ রাত্রে [ ১০ই মার্চ ] হাতে হইতে 

হারাইয়৷ ছিলো জাহার খবর এই আপিসের কাগজে দেওয় গিয়াছে সেই অঙ্গরী সামবাজারের শ্রীছিদাম 
রাজমিস্্রী অদৃষ্ট ক্রমে পাইয়! পুলীস আপিনে উপস্থিত করিয়া ছিলো, পরে সেই অঙ্গরী ও মিস্ত্রী সমেত 
শ্রীঘুত বাবুর নিকট পাঠাইয়1 দিরা ছিলো! এবং এ মিস্ত্রীকে শ্রীযুত বাবু ১০০০ এক হাজার টাক বকৃশিষ 

দিয়াছেন ইতি--৮--500101500116 60 6115 0০9177,676 9028469, 1121:011 20, 1817, 

৫। “গৌড়ীয় সমাজ' অনুচ্ছেদে ( বিশ্বভারতী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৫, পৃ. ১৬৭, নিয় হইতে পঞ্চম 

পংক্তি ) “কাশীকান্ত ঘোষালের ব্যবহারমুকুর” স্থলে “কালীশঙ্কর ঘোষালের ব্যবহারমুকুর” হইবে ।ঃ 

২৫-৬-৪৯ শ্রীযোগেেশচক্দ্র বাল 
২1177000 17677,216 1015001107*1571501115 0178107701)5 1889, 1) 88 

৩ খগেক্দরনাথ চটে।পাধ্যায়-কৃত 17217 7769 ০7 1)07007,076)07 708076 দ্রব্য 

৪ সংবাদপত্রে মেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ, ৪০৩-৪ 
ও 



স্বরলিপি 
মিশ্র কালাংড়া-_খেম্টা 

গান ॥ এত ফুল কে ফোটালে 

কথা ও স্কুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ জীইন্দির! দেবী 

॥ 

০1 

গা!পা সা এ গা শ -মা। পাপা পা ম্পা শশা] এ মা] 
এ ত ফু ল্ কে ০ * ফো টা লে * ০ ০ ০ 

(গা এা -যমা| পা-দা -পা] মা -পা মা|জ্ঞরা সা -)) ] 
কা ৩ গু খ্্ ্ৈ 9 ন্ ও “এ ভও ফু ল্* 

[17 শী দা]দা না -সখ [ শখ শা-সণ| না সী] 
৩ ০ লা তা পা গ তা ০ য়. এত 

শা -না সর্দ] শর্গা খর "সর না -সণ না] দা পা 71] 

০ ০ হা সি ত রব * ঙ্গ ম রি ০ 

[ মগা শা -মা]পা পা -পা ] মা -পা মা]জ্ঞরা সাঁশা 
কে শ গু ৮৩] ঠা ৩ লে 9 ৮ ত০ যু ল্» 

[]1-া "শী দা| দা না -প [ সণ সঙ -খসণ | না সা শী 

নি ্ স জ নী র্ বি য়ে ০০ হু বে 

[না না সর| লর্গা খর সাঁ না সগ না| দা পালা) ] 
৮.০ ফু লে বা শু নেছে* মন বে« 

এ ণ 

[শা "শা সা 1 সথ সা শা ] গা শা-মা| পা দাঁ-পা! 

০ ০5 সে ক থ। ৩ কে এ ০ বু. টা ০ 

[€ মপা শ স))| ম্পা শা শী| শা শী "মা গা শা -মা। 
লে ০ ৫স লে ০ ৬ ০ ০ ০ কা ০ ও 

। পা "দা -পা]া মা -পামা] জ্ঞরা সা শা ]া 
ন্ ০ 5 নে ০ তও ফু ল্ 



২৫৪ ্ বিশ্বভারতী পত্রিকা! চতুর্থ সংখ্যা 

"ন্থুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে” . | 

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী 

(সাসাহা বা-সারারা|গা-রাগাগা|মা-ধাপামা|-গালা)মা-বা] 
স্থখ হী ন্নিশি দি ন্পরা ধী ন্হয়ে ০০ ৭ 5 

॥ 
[শা রপামা-গা| শমা-বালাসা]শারা সন্া-া|সা সাসাসা] 

০ ত্র মি ০ ছ ০ *দী *ন প্রাণ ণে সত ত 

[ন্মা-রালামা|মামাপাপা]পাপাণাধা]পা প্ণাধাপা] 

হাৎ য়ভাবনাশ ত শ তনিয় ত ভী তপী 

[ মগমা রা মা রা] মা পা ধা সর্বস | ধা পধপা শা মা] গরা -গা সা সা] 
ডি তশিব ন্ ত শ ত০ | অ পণ০০ «০ মা নে ০ “স্তর খ” 

শপা পা পনা -ধাশ-সৰ] সখা সস] অনা -ট সণ শী] শ সর সর্ণ সা] 
* জানো না ০ ৩০ শু বরে ০ অ থে! উন ০ ধের্ব ০ * বাহির 

[না-রাঁ সণ সখ |-া-নসা-ধা-পা| মাপা ধনা -সর্বা | স-ধা -া পা 
অ০ ০ স্ত বে ০ ০ ০ 9 9 ঘে রিতোণ ০ ০ পে 9 ০ নি 

[-মাপামা-গা| গ্মা-রাশাসা] শারাগারা]গা-াগামা] 

*ত্যরাঁ «০ জে ** সে ইঅভয়আণ্শ্রয় 

[-াশাশাশা | লিল সাসারামারামা|!মামা মা পা] 

০ ০ ০ 5 ০০ তোলো আন তশি রত্যাজো রে 

[পাপাপাপা]|1-শাশাশী]| প্ণাধাপাণা|ধা পাম্গমা বা] 

ভ য়ুভাঁব ০ ০ ০ ও সতত নস বুল চিৎ তে 

[মারামাপা]ধা সরপণ শা ধা] পধপা পা মা|গরা -গা সা সালা 

চাঁহত্ারি গ্রে মণ ০ ০ মু খণ্ও ০০ পা নে" ০ পক্থু খ” 








